Hej!
Vi ser fram emot att du kommer till oss på Hotell Kristina - här kommer lite kort information
som kan vara till nytta för dig.
Hotell Kristina är inrymt i byggnader från 30-talet, som varsamt renoverats till den fina
konferensanläggning det är idag. Hotellet är beläget 15 km från Arlanda, med Sigtunas
mysiga stadskärna och Mälaren på bara några minuters promenadavstånd – där finner ni
historiskt intressanta byggnader, vacker natur, shopping, bad, minigolf, gym mm.
Träning:
Vi erbjuder kostnadsfri morgonträning för våra konferensgäster kl 6.30 vardagar. Simning
tisdagar & torsdagar, Military Training onsdagar, Löpning varje torsdag och Fri entré till
SATS gym alla dagar. På hotellet finns bastu.
Övrig träning: Våra konferensgäster har alltid fri entré till SATS gym 5 minuters
promenad från oss och till Simhallen, som ligger granne med hotellet. Deras öppettider
hittar ni på vår hemsida. Bakom simhallen finns även en Frisbeegolfbana – låna frisbees och
scorekort av oss.
Mat och miljöarbete:
Många gäster återkommer för vår goda mat. Vi har alltid hembakat bröd och de råvaror vi
tillagar är i största möjliga mån KRAV-certifierade och ekologiska. Vi är Svanen-märkta och
vi är den enda konferensanläggningen i StorStockholm vars restaurang har 2 KRAV-märken!
Vänligen kontakta oss eller bokaren av ditt möte för att meddela oss om din allergi.
Resan hit:
Från Stockholm: Kör E4 mot Arlanda, tag väg 263 mot Sigtuna, efter bron i Sigtuna, tag
vänster i rondellen och följ sedan hotellslingan mot Kristina.
Kommunalt: Gå in på www.sl.se och använd Reseplaneraren för att hitta en tid som passar
dig. Sök efter Hållplats Harberget (nära oss) eller Sigtuna Busstation (5 min bort).
Taxi: Vi har ett fast pris via Sverigetaxi (fd Taxi 020) från Arlanda på 325: - och Taxi
Stockholm 320: -. Sök upp en taxi och be om detta fasta pris.
Hos oss har du gratis parkering (runt alla tre byggnader, inget tillstånd behövs) och
gratis trådlöst internet (lösenord ”welcomehome”).

Varmt välkommen till oss på Hotell Kristina!
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