
Hotellbokning –  
CPUP-dagarna 24-25 oktober 2016 

Nedanstående hotell erbjuder rum för kongressdeltagarna för bokning före 
2016-09-24. 

Priserna är per rum och natt och inkluderar frukost och moms. 

Alla bokningar, avbokningar, ändringar och betalning skall göras direkt till hotellet av den 
enskilde deltagaren. 

Vid bokning lämnas; 
• bokningskod, se nedan under resp hotell
• för- och efternamn
• ankomst- och avresedag
• faktureringsadress om rummet ska faktureras

OBS! Om rummet/rummen ska faktureras MÅSTE bokningen göras via telefon
eller e-post.

Glöm inte ange BOKNINGSKODEN! 

Boka i god tid, hotellen i Malmö blir fort fullbokade! 

Good Morning+ Malmö 

Ett nyrenoverat hotell som, förutom eleganta rum och en restaurang som serverar 
fantastiska kulinariska upplevelser, erbjuder man också en personlig service utöver det 
vanliga. Good Morning Hotel + Malmö ligger intill Stadionmässan, enkel bussförbindelse 
till Malmö Arena och Emporia shoppingcenter, som du också på några minuter når med 
bil. En härlig 15-minuters promenad genom Pildammsparken tar dig till centrala Malmö, 
där du kan koppla av på restauranger runt Möllevångstorget, handla på Södergatan eller 
helt enkelt känna stadslivet med alla härliga kaféer. 

Adress: Stadiongatan 21 

Enkelrum: 1190 SEK/natt 
Dubbelrum: 1290 SEK/natt 

Bokning 
Bokningskod: CPUP2016 
Mailadress:malmo@gmorninghotels.se 
Telefon: 040-672 85 70 

mailto:info@gmorninghotels.se


 
Malmö Arena Hotel 

 
 
Malmö Arena Hotel är beläget i Hyllie, den del av Malmö som utvecklas med just nu. Med 
stadsbuss nr 6 tar man sig snabbt till Stadionmässan. Alla de 295 rummen är inredda 
med trägolv och bekväma sängar för högsta möjliga komfort. På 15:e våningen en 
Skybar med en fantastisk utsikt över Öresund bort mot Köpenhamn. Tillgång till gym, 
sauna och fri wifi. 
 
Adress: Hyllie Boulevard 2 
 
Enkelrum: SEK 995,-/natt 
Dubbelrum: SEK 1145,-/natt 
 
Bokning 
Boknings / kampanjkod: 16102401 
Mailadress: reservation@malmoarenahotel.com 
Telefon: 040-642 04 00 
Bokningslänk: https://booking.malmoarenahotel.com/V8client  
 
 
Quality Hotel View 

 
Nyöppnade Quality Hotel View ligger bredvid Malmö Arena och 50 meter från hotellentrén 
hittar du Hyllie tågstation, 4 minuter med tåg till mångfaldens stad, Malmö och på 25 
minuter med tåg tar du dig till pulserande Köpenhamn. Stadsbuss nr 6 tar dig på 10 
minuter till Stadionmässan. Granne till Emporia köpcentrum med restauranger, butiker 
och mycket mer. 
 
Hyllie Stationstorg 29 
 
Enkelrum: 1195,-/natt 
Dubbelrum: 1295,-/natt 
 
Bokning 
Bokningskod: 2110GR001210 
Mailadress: groups.view@choice.se  
Telefonnummer: 040-37 41 00 
 
 
 
 

mailto:reservation@malmoarenahotel.com
https://booking.malmoarenahotel.com/V8client
mailto:groups.view@choice.se


Best Western Plus Hotel Noble House 

 
 
Söker du ett personligt och charmigt hotell med det där lilla extra? Välkommen till Best 
Western Plus Hotel Noble House vid Gustav Adolfs Torg, mitt i Malmö city. 
Kommunikationer, shopping, grönområden, restaurangerna på Lilla Torg och Malmös alla 
sevärdheter finns bekvämt runt knuten. 
Låt personalen ta hand om dig, slå dig ner i fåtöljerna i atriumgården och läs tidningen, 
ta en kopp kaffe eller något gott att äta i Macau Bar & Lounge. Här erbjuds också bastu, 
privat varmgarage, mini-gym och fritt WiFi. 
 
Adress: Per Weijersgatan 6  
 
Enkelrum: 1295,-/natt 
Dubbelrum: 1495,-/natt 
 
Bokning 
Bokningskod: 707679 
Mailadress: info@hotelnoblehouse.se  
Telefon: 040-664 30 00 
 
 
Scandic Triangeln 

 
Scandic Triangeln ligger mitt i centrala Malmö, på den stora shoppinggatan och bara 50m 
från station Triangeln och Triangeln shopping centret. Hotellet har 221 rum, 18 konferens 
lokaler, Restaurang Lean på bottenplan samt ett stort gym och bastu på 20:e våningen. 
Rummen är utrustade med WC, badkar, hårtork, kabel TV, telefon och tillgång till trådlös 
Internet. 
 
Adress: Triangeln 2  
 
Enkelrum: 1200,-/natt 
Dubbelrum: 1300,-/natt 
 
Bokning 
Bokningskod: BDES241016 
Mailadress: triangeln@scandichotels.com  
Telefonnummer: 040-6934700 
Bokningslänk:  
http://www.scandichotels.se/dlredirect?nc=BDES241016&DLPAGEID=24912 

mailto:info@hotelnoblehouse.se
mailto:triangeln@scandichotels.com
http://www.scandichotels.se/dlredirect?nc=BDES241016&DLPAGEID=24912


 
Scandic Malmö City 

 
 
Scandic Malmö City är centralt beläget mitt i Malmös stadskärna. Hotellet har 243 rum, 
restaurang, bar och gym. Våra stora hotellrum och smarta kitchenettlösningar gör 
Scandic Malmö City unikt. Rummen har privat badrum med dusch och är utrustade med 
kokvrå eller fullt utrustat kök, fåtölj, hårtork, strykjärn och strykbräda, vattenkokare för 
kaffe/te, säkerhetsskåp, TV och trådlöst Internet. 
 
Adress: Kaptensgatan 1 
 
Enkelrum: 1100,-/natt 
Dubbelrum: 1200,-/natt 
 
Bokning 
Bokningskod: BDES241016 
Mailadress: malmocity@scandichotels.com  
Telefonnummer: 040-6150300 
Bokningslänk: 
http://www.scandichotels.se/dlredirect?NC=BDES241016&DLPAGEID=19021 
 
 
Elite Plaza Hotel  

  
Inte långt från Centralstationen ligger Elite Plaza Hotel. Innanför den vackra fasaden 
döljer sig ett modernt hotell i absolut toppklass. Rummen är smakfullt inredda för den 
moderna resenärens krav på komfort och atmosfär. Utrustade med 32-tums flat screen, 
strykbräda, värdeskåp, AC, minibar och WIFI. På Elite Plaza Hotel finns en relaxavdelning 
med bastu och ett stort gym med möjlighet att hyra personlig tränare. I anslutning till 
hotellet finns puben The Bishops Arms med Malmös största utbud av öl och whisky. Från 
Gustav Adolfs torg tar man sig lätt med buss till CPUP. 
 
Adress: Gustav Adolfs torg 49  
 
Enkelrum: 1290,-/natt 
Dubbelrum: 1490,-/natt 
 
BOKNING 
Bokningskod: 4014435 
Mailadress: reservation.malmo@elite.se  
Telefon: 040 664 48 41 

mailto:malmocity@scandichotels.com
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Renaissance Malmö Hotel 

Renaissance Malmö Hotel öppnades januari 2010 och ligger med endast 5 minuters 
promenad från Malmös centralstation. Precis intill hotellet hittar man charmiga Lilla torg, 
hjärtat av staden. Hotellet är skapat i en historisk byggnad med 128 luftkonditionerade 
hotellrum som har trägolv och är stilfullt inredda i varma färger. Samtliga rum erbjuder 
lyxiga sängar, te & kaffe, minibar mm.  
På Rosen Bar & Dining bjuds det på god och spännande mat, och är dessutom känd som 
Malmös bästa cocktailbar. 
 
Adress: Mäster Johansgatan 15  
 
Enkelrum: 1495,-/natt 
Dubbelrum: 1595,-/natt 
 
Bokning 
Emailadress: reservation.malmo@marriotthotels.se 
 Book your corporate rate for  CPUP  
Telefon: 040-248500 
 
 
 
 
 
STF Vandrarhem Malmö 
 
Malmö City, ett trivsamt vandrarhem mitt i stan. 
Adress: Rönngatan 1 
Telefonnummer: 040 – 611 62 20 
malmo.city@stfturist.se  
 

mailto:reservation.malmo@marriotthotels.se
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