Boende i Malmö

Comfort Hotel Malmö
CENTRAL STATION / Malmo
Carlsgatan 10 - Malmo 211 20
Telefon: +46 (0) 40 33 04 40

The Comfort Hotel Malmo is a modern and functional hotel set in the city centre of
Malmo, 200 metres from the train station and 650 metres from the town square. The
109 guestrooms have a simple contemporary decor with light functional furnishings.
All include cable television with pay movies, high-speed Internet connections and
telephones. Bathrooms come with handheld showers and hair dryers.
Guests at the Comfort Hotel Malmo can tuck into a selection of complimentary
coffee, cakes and hot chocolate and choose from a selection of wines and beers in the

lobby bar, which is open until 1 AM daily. High- speed Internet services can be used
in the public areas for either business or leisure purposes.
The Comfort Hotel Malmo is a smoke-free property and additional amenities include
a dry-cleaning service, a 24-hour front desk and a nearby parking garage. Located in
the centre of Malmo, the hotel is surrounded by many attractions: Guests can visit the
town square and city hall in Malmo, both 600 metres away; enjoy evening
entertainment at the concert house, two kilometres away; or take a train from Central
Station, opposite the hotel, to Copenhagen, which is 35 kilometres from the hotel.
The nearest airport is Sturup, 30 kilometres from the hotel. From the airport, guests
can take a taxi to the hotel for approximately 320 Kronors or a bus for 90 Kronors,
which stops 200 metres from the hotel

Moderate Twin Non Smoking
Two twin beds. High-speed Internet access. Cable/satellite TV with pay movies. Hair
dryer. Iron/ironing board on request. Nonsmoking
Avbeställningsvillkor
We understand that sometimes plans fall through. We do not charge a change or
cancel fee. However, this property (Comfort Hotel Malmo) imposes the following
penalty to its customers that we are required to pass on: Cancellations or changes
made after 4:00 PM (Västeuropa, Normaltid) on Nov 25, 2009 are subject to a 1 Night
Room & Tax penalty. The property makes no refunds for no shows or early checkouts
We understand that sometimes plans fall through. We do not charge a change or
cancel fee. However, this property (Comfort Hotel Malmo) imposes the following
penalty to its customers that we are required to pass on: Cancellations or changes
made after 4:00 PM (Västeuropa, Normaltid) on Nov 25, 2009 are subject to a 1 Night
Room & Tax penalty. The property makes no refunds for no shows or early checkouts

Hotell: Comfort Hotel Malmö
Destination: Malmö, Sverige
Incheckningsdatum: 28. november 2009

Utcheckningsdatum: 29. november 2009

Ruminformation
rum 1: 2 vuxna
rum 2: 2 vuxna
rum 3: 2 vuxna
rum 4: 2 vuxna
rum 5: 2 vuxna
rum 6: 2 vuxna
rum 7: 2 vuxna
rum 8: 1 vuxen

Förslag på middag i Malmö
Ristorante Casa Mia, Södergatan 12
http://www.casamia.se/

Italiensk restaurang ca 0,9 km – cirka 11 min promenad från hotellet.

Vägbeskrivning för att gå till Ristorante Casa Mia,Södergatan 12
0,9 km – cirka 11 min
Carlsgatan 10C, 211 Malmö
1. Kör i riktning väst på Carlsgatan mot Utställningsgatan

0,2 km

2. Sväng vänster vid Skeppsbron

0,2 km

3. Svag sväng höger vid Centralplan

63 m

4. Svag sväng vänster för att stanna kvar på Centralplan

87 m

5. Fortsätt på Hamngatan

0,1 km

6. Sväng vänster vid Stortorget

41 m

7. Svag sväng höger för att stanna kvar på Stortorget

0,1 km

8. Svag sväng vänster vid Södergatan
Destinationen kommer att vara på vänster sida

Ristorante Casa Mia Södergatan 12

60 m

Förslag på boende i Kiel
InterCityHotel Kiel, Kaiserstrase 54 – 56
http://www.intercityhotel.com/aw/InterCityHotel_Kiel/~bmnn/
Detta moderna 3‐stjärniga hotell erbjuder smakfullt inrett boende i hjärtat av Kiel, mittemot den
centrala tågstationen, och en kort promenad från stadscentrumet och färjterminalerna.
Rummen har ljudisolerade fönster för att du ska få en lugn natt på hotellet. Rummen har även
minibar, TV och Wi‐Fi (mot en extra kostnad).
Fyll din tallrik med en riklig och varierad frukostbuffé alla morgnar i hotellets luftiga restaurang med
utsikt över hamnen. På kvällen kan du välja mellan ett utbud av regionala och internationella rätter
eller prova en av de fiskspecialiteter som erbjuds. Koppla av med en eftermiddagsdrink och snacks i
den mysiga KaiCityBa
Pris per rum inkl frukost = 59 EUR ( = 59 x 10,2 = 600 kr )

Förslag på middag i Kiel
Kieler Brauerei, Alter Markt 9
http://www.kieler‐brauerei.de/

Bryggeri med restaurang ca 1 km = 15 min promenad från hotellet.
Kanske en titt på bryggeriet och smaka deras egen öl innan maten (OBS Det finns även vin)

Maritim vinterstämning i hamnstaden Kiel ‐ 23/11 – 23/12‐ 2009
Upplev hur väl maritim atmosfär och julstämning går ihop på julmarknaden i Kiel! Här kan
man strosa runt i den festligt pyntade innerstaden, julhandla eller dricka punsch vid något av

julmarknadsstånden, alltid med utsikt på stadens stora färjeterminaler, museihamnen och
HDW‐varvets imponerande hamnkranar.

Över 100 marknadsstånd sprider julstämning över hela innerstaden. Traditionellt finns även
Kiels partnerstäder Tallinn, Gdynia och Kaliningrad representerade på marknaden, där de
säljer typiska produkter från sina länder. Stadens julpyntade varuhus, affärer och butiker
runt omkring marknadsstånden inspirerar till spontan julshopping. Under den ofta hektiska
adventstiden ger dig ett besök i Kiel möjlighet att julhandla utan stress och jäkt – och
inklusive inslagningsservice. Kanske en förpackning ”Kieler Sprotten” eller en äkta ”Blaue
Jungs”‐matros‐T‐Shirt från Kiel finns med i tomtens säck i år?

