Läge: 10 minuter från Arlanda, ett stenkast från E4:an
Antal hotellrum: 58 st
Antal konferenslokaler: 9 st
Största lokalen: 100 personer i biografsittning
Restaurang: 100 personer
Kontaktuppgifter: Vxl: 08-12 20 20 00,
info@rosersbergsslott.se
Adress: Rosersbergs Slott, 195 95 Rosersberg
Läge
Rosersbergs Slottshotell är som enda hotell- och konferensanläggning beläget på ett av Sveriges 10
kungliga slott. Slottshotellet ligger makalöst vackert, omgivet av en generös slottspark, inbäddat i
grönska vid Mälaren. Vi ligger dessutom flera viktiga knytpunkter: Arlanda flygplats – endast tio minuter
bort samt Stockholm och Uppsala - inom 30 minuters bilresa.
Konferenslokaler
Slottsmiljön ger en vacker inramning till den moderna konferensanläggningen. Vi har moderna lokaler
som rymmer det allra minsta sällskap från fyra till upp till hundra personer i biosittning. Lokalerna är
utrustade med modern inredning och AV-teknik. Vår personal ser till att våra gäster får service i
toppklass och en upplevelse utöver det vanliga.
Logi
Vi erbjuder tre olika typer av boende:
Deluxerum med en touch av slottsteaterns dekadens. Rum inredda i samarbete med Svenskt Tenn och
inredning av Josef Frank och generösa sängar från Bed Factory Sweden samt boende i slottsgemak i
1700-talstappning.
Kök
Inspireras av vårt nya matkoncept med influenser från det franska bondköket. Vi bygger vidare på
slottets historia och hämtar vår inspiration från Karl XIV Johan Bernadotte och hans drottning Desideria
som bodde på slottet fram till 1860. När Karl XIV Johan valdes till tronföljare tog han med sig lite av
Frankrike till Sverige. Sydfranskt bondkök, för en man som månade både om smaklökar och om sin figur.
Han bytte därför ut hovets menyer till fräscha och moderna rätter till skillnad från det stabbiga svenska
köket.
Nyheter
Motionera i vårt nybyggda gym och spela biljard i Junoflygeln. Glöm inte att ta en titt i Slottsboden - vår
egen lilla ”boutique”.
Besök vår hemsida www.rosersbergsslott.se och bli vän med oss på facebook!
Välkomna!

