GOTHIA CUP HOTELL FÖR LAG 2018
(med reservation för ändringar)

Ett antal hotellrum i Göteborg med omnejd i
olika prisklasser har bokats för Gothia Cups
deltagare. Bokningen sköts av Gothia Cup.
Observera att priserna nedan är angivna i
SEK och per person och avser 6 nätter (15-21
juli) och inkluderar frukost och Gothia Card.
Minimum 6 nätter bokas, önskas extra nätter
kan det bokas till dygnspriset i mån av plats.
Med reservation för prisändringar.
För att göra en bokning
behöver anmälningsavgiften vara betald
och vi behöver följande information skriftlig:
Anmälningsnummer
Klubbens namn
Ankomst och avresedatum
Antal personer
Önskemål om rumstyp (kan ej garanteras)
Önskemål om hotell (kan ej garanteras)
Boknings- och
betalningsförfarande:
Bokningen görs till Gothia Cup som sedan
skickar en bekräftelse.
Delbetalning om 25% av rumskostnaden skall
betalas till Gothia Cup inom 30 dagar efter
bokningsdatum.
Slutbetalning skall vara Gothia Cup tillhanda
senast den 10 maj 2018.
Namnlista ska vara Gothia Cup tillhanda senast
10 juni 2018.
1. Gothia Towers
Enkel: 6335:- Dubbel: 4280:-Trippel: 3825:Nordens största hotell med 1200 rum, ett
förstklassigt hotell i sober modern miljö.
Restaurangen på 23.e våningen erbjuder en
fantastisk utsikt över Göteborg. Gångavstånd
till Gothia Heden Center är ca 10 minuter.

5. Quality Hotel Panorama
Enkel 4760:- Dubbel:4295- Trippel: 4095:Fyrbädd: 3790:Hotellet är högt beläget med närhet till
Liseberg, Universeum, Avenyn mm Fritt
inträde till hotellets CitySpa och dess
rogivande miljö. Restaurangen erbjuder en
internationell meny. Gångavstånd till Gothia
Heden Center är ca 15 minuter.
6. Spar Hotel Gårda
Dubbel: 3825:- Trippel: 3335:Fyrbäddsrum: 3065:Hotellet ligger precis i utkanten av centrum
men fortfarande med gångavstånd till det
mesta. Hotellet har en egen restaurang och
även ett gym med bastu. Gångavstånd till
Gothia Heden Center är ca 20 minuter.
7. Comfort Hotell Göteborg
Dubbel: 3900:- Trippel: 3275:- Fyrbädd: 3125:Anrika Victors Hotel har byggt om och byggt
nytt. Med hotellets centrala och unika läge
med utsikt över Göta Älv och hamnkanalen,
bor man mitt i staden men ändå i avskildhet.
Både buss och spårvagn stannar precis
utanför hotellet. Buss till Gothia Heden Center
ca 10 minuter.
8. Kviberg Park Hotell
Dubbel: 3765:- Fyrbädd: 3155:Kviberg Park Hotel erbjuder en unik
mötesplats där sport, hälsa, kultur och
rekreation står i fokus. Här finns
Skidåkning
på
inomhusspår,
inomhus
fotbollsplan, beachvolleybollanläggning, gym
mm Hotellet ligger precis vid Gothia Kviberg
Center och fotbollsplaner. Buss in till city tar ca
15 minuter

2. Scandic Europa
Dubbel: 4370:- Trippel: 3865:Ett av Sveriges största hotell, granne med
centralstationen och Nordstan. Restaurangen
erbjuder en internationell meny. Hotellet har
gym med relaxavdelning, pool och bastu.
Gångavstånd till Gothia Heden Center
ca 15 minuter.

9. Quality Hotel 11
Dubbel: 3900:- Trippel: 3485:- Fyrbädd: 3125:Hotellet är beläget precis vid vattnet på Norra
Älvstranden.
Hotellet har en nybyggd relaxavdelning med
en utomhusjacuzzi på taket.
Restaurangen och baren har en internationell
meny och en fantastisk utsikt.
Ca 15 minuter med buss eller färja till city.

3. Scandic Opalen
Enkel: 6695:- Dubbel: 4370:- Fyrbädd: 3355
Förstklassigt hotell mitt i händelsernas
centrum. 5 minuter från Liseberg och Avenyn.
Restaurangen erbjuder en internationell meny.
Hotellet har gym och relaxavdelning med pool
och bastu. Gångavstånd till
Gothia Heden Center är ca 5 minuter.

10. Quality Hotel Winn
Dubbel: 3885:- Fyrbädd: 3110:- Fembädd: 3050:Hotellet ligger ca 3 km norr om Göteborgs
centrum. Direkt buss in till city finns var 10:e
minut. Hotellet har egen restaurang, bar och
en relaxavdelning med jacuzzi, pool och bastu.
Ca 15 minuter med buss till city.

4. Scandic Crown
Trippel: 3865:- Fyrbädd: 3415:Ett modernt förstklassigt hotell bara 100m från
Centralstationen, bussterminalen och de
flesta av Göteborgsspårvagnar. Hotellets egen
restaurang och bar har ett brett utbud och
erbjuder en internationell meny.
Gångavstånd till Gothia Heden Center är
ca 15 minuter.

12. Scandic Mölndal
Dubbel: 3945:- Fyrbädd: 3133:Hotellet är beläget precis utanför centrum
med spårvagnshållplatsen precis runt
hörnet. Hotellet har egen restaurang och bar
och även en relaxavdelning med jacuzzi. Ca 10
minuter med spårvagn till city.
13. Spar Hotel Majorna
Dubbel: 3825:- Trippel: 3335:- Fyrbädd: 3065:Hotellet är beläget utanför city i ett charmigt
område. Hotellet har en lobbybar men ingen
restaurang, flera restauranger finns i
området.Ca 15 minuter med spårvagn till city.
14. Hotel Waterfront
Dubbel: 4065:- Trippel: 3475:- Fyrbädd: 3155:Novotel har blivit Hotel Waterfront.
Ett fyrstjärnigt hotell med rymliga rum.
Hotellet ligger precis vid Göteborgs
hamninlopp med Älvsborgsbron i förgrunden.
beläget ca 5 km utanför centrum. Ca 20
minuter med spårvagn till city.
15. Arken Hotel & art garden spa
Enkelrum med extrasäng: 3520:Hotellet är beläget ute på Arendal i Göteborg
hamn med utsikt över skärgården och Vinga.
Hotellet har restaurang och en Göteborgs
bästa spaavdelningar. Tillgång till egen
transport behövs, gratis parkering finns
utanför hotellet. Ca 20 minuter med buss till
city.
16. Grand Hotel Alingsås
Dubbel: 3800:- Trippel: 3100:Anrikt hotell i hjärtat av kaféstaden Alingsås
där Gothia Cup öppnar sitt nya spelområde
2018. Småstadscharmen, med närhet till allt,
hittar ni endast 30 minuter från Göteborg,
vackert beläget bland sjöar och landsbygd. 2
minuters promenad från tågstationen.
17. Öijared Resort
Trippel: 3825:- Fyrbädd: 3570:Fembädd: 3337:Hotellet är beläget mellan Göteborg och
Alingsås, endast en halvtimmes bilfärd till
Göteborg. Omgiven av Sveriges största
golfanläggning bor ni mitt i naturen. Fri tillgång
till hotellets relaxavdelning ingår i priset.
Greenfee erbjuds till rabatterat pris för våra
gäster. Tillgång till egen transport behövs,
gratis parkering finns utanför hotellet.

11. Scandic Backadal
Dubbel: 3945:- Trippel: 3315:Fyrbädd: 3140:Hotellet ligger ca 3 km norr om Göteborgs
centrum. Direkt buss in till city finns var 10:e
minut. Hotellet har lobbybar, bistro och en
relaxavdelningen med gym, pool och bastu.
Ca 15 minuter med buss till city.

Ni vet väl om att vi även erbjuder hotellboende till medresenärer? Tipsa gärna familj och
vänner om att de kan boka sitt hotellboende direkt via vår hemsida:
https://www.gothiacup.se/sv/book-hotel/

