F A K TA B LAD
VÄLKOMMEN TILL UPPSALA

Välkommen till Radisson Blu Hotel, Uppsala, ett förstklassigt hotell med bästa läge vid Uppsala Resecentrum,
endast 18 minuter med tåg från Stockholm Arlanda Airport och 40 minuter till Stockholm. I Uppsala
får du storstadens utbud och puls, samtidigt som du njuter av småstadens närhet och lugn och ro. Inom
gångavstånd från hotellet finns sevärdheter, shopping, kultur och nöjen. Välkommen till en skön mötesplats
för såväl Uppsalabor som hotellgäster som erbjuder en oas av möjligheter.

RUM MED UTSIKT
Bo modernt och förstklassigt med utsikt över Uppsala. Radisson Blu Hotel, Uppsala erbjuder 185 härliga
hotellrum och sviter, några med tillhörande terrass och fantastisk utsikt över Uppsala. Alla rum är rökfria
och har modern inredning, inspirerad av naturen i lugna, fina färger. Rummen är försedda med förstklassiga
bekvämligheter som bl a fritt trådlöst internet och kuddmeny. Hotellet erbjuder även ett flertal handikappanpassade rum med anslutande rum. Vår lyxiga frukostbuffé, Radisson Blu Super Breakfast ingår i alla
rumspriser.

SERVICE I VÄRLDSKLASS
Radisson Blu Hotel, Uppsala erbjuder förstklassig service och en rad tjänster för att du som gäst ska få en
så bra vistelse som möjligt, t ex fritt trådlöst Internet, 24-timmars rumsservice, restaurang, parkering i garage
vid hotellet etc. Som gäst hos oss kan du också hålla sig i form i det välutrustade gymmet på översta våningen,
ta en avkopplande bastu och sedan njuta av utsikten, inomhus eller på relaxens egen terrass med utsikt över
Uppsala stad med bl a Uppsala Slott och Domkyrkan i stadssiluetten. Men viktigaste av allt är vår kompetenta
personal som välkomnar er med gästfrihet, ”Yes I Can!”-anda och 100% Satisfaction Guarantee.

KULINARISKA UTFLYKTER
Välkommen till restaurang Picnic och bar som skapar en unik mötesplats för naturligt umgänge längs
med den fantastiska glasfasaden. Här kan både Uppsalabor och hotellgäster uppleva kulinariska utflykter i
vildvuxen elegans som suddar ut gränsen mellan ute och inne! Välj era favoriter ur vår populära meny eller
ta lättare från barmenyn, ta en kaffe medan du jobbar eller en drink i baren. Njut av maten, skratten och
sällskapet. Så här ska livet vara - som en picknick.

MÖTEN & ARRANGEMANG
Konferensvåningen finns en trappa upp där vi erbjuder 7 moderna, effektiva mötesrum med naturligt
dagsljus och pausytor med utsikt ner över lobby, bar och restaurang. Den största lokalen tar upp till
40 personer i biosittning. Våra pausytor passar även utmärkt för olika typer av events, utställningar,
mingel och fest. För större möten rekommenderar vi Park Inn by Radisson Uppsala och Uppsala Konsert
& Kongress som ligger intill hotellet.

Radisson Blu Hotel

Stationsgatan 4, SE-753 40 Uppsala, Sverige
T: +46 (0)18 47 47 900 F: +46 18 474 79 09
info.uppsala@radissonblu.com
radissonblu.com/hotel-uppsala

