STENINGEVIK

1909 SIGTUNA STADSHOTELL

DRIVELAB CENTER

En högklassig konferensanläggning
med strandnära läge

Vår litenhet är vår storhet,
för dig som söker det lilla extra

Ett av Nordens mest moderna mötescenter där
du och din fantasi sätter gränserna för mötet!

CONNECT ARLANDA
Ett stilrent kvalitetsboende med varm
atmosfär till ett attraktivt pris med närhet
till sevärdheter och nöjen

KONFERENSANLÄGGNINGAR

I SIGTUNA
NYBYGGET
Konferera i vardagsrumsmiljö – En attraktiv
och unik mötesplats för konferenser och event
nära Arlanda

HOTELL KRISTINA

Sigtuna har alltid varit en naturlig mötesplats.

I mysiga Sigtuna stad med utsikt över Mälaren
- lagom långt från storstaden.

Mindre än en timme från Stockholm, 15 minuter från
Arlanda och 30 min från Uppsala hittar du oss – en av
de främsta hotell- och konferensdestinationerna i landet.

Varje konferensanläggning i Sigtuna har sin unika
karaktär vad gäller läge, utformning och atmosfär.
HERRESTA LADA
Vacker lantgård i hemtrevlig miljö.
Hos oss konfererar ni ifred

Maten på våra anläggningar är omtalad och flera

SIGTUNA FOLKHÖGSKOLA
Konferens i historisk folkhögskolemiljö

av dem har prisbelönta kockar.

Genom hållbarhetsnätverket ”Hållbar Destination”
samverkar hotellen för att minska klimat- och
miljöpåverkan, samt främjar nya lösningar som leder
till ökad social och miljömässig hållbarhet.
Quality Hotel Arlanda XPO

SIGTUNASTIFTELSEN

Välkommen till en av regionens största
möteslokaler.

En unik plats för gränsöverskridande möten

SIGTUNAHÖJDEN
HOTELL & KONFERENS

KÄMPASTEN

ROSERSBERGS SLOTTSHOTELL

STORA BRÄNNBO
KONFERENS & HOTELL

Med stort fokus på hållbarhet kombinerat
med ett värdskap utöver det vanliga

Med lång erfarenhet bjuder vi in till lärande
och produktiva möten vid Mälarens strand

Kungligt slott nära Arlanda som bjuder in till
konferenser i nobel miljö

Välkommen till Stora Brännbo
– när mötet är viktigt!

Läs mer om våra hotell på
destinationsigtuna.se

SCANDIC ARLANDASTAD
Har ett fantastiskt läge med bara fem minuters
bilfärd till Arlanda och terminal 5.

SCANDINAVIAN XPO
Välkommen till nordens närmaste mötesplats
för alla slags evenemang, mässor,
möten & konferenser.

KONFERENSANLÄGGNINGAR

I SIGTUNA
Läge

Hotell
kapacitet

Störst
möteslokal

Kapacitet i
restaurang

Medlem i
Hållbar
destination*

Anläggning

1

Connect
Arlanda

Arlanda

140 rum
300
bäddar

1 lokal

20 kvm
max
8 gäster

2

Drivelab
Center

Arlanda

Inget
boende

6 lokaler,
3 grupprum samt
lobby

650 kvm
max 500
gäster (240
+ 240 + 170
kvm)

3

Nybygget

Arlanda

Inget
boende

2 lokaler

Sittande
35 gäster,
stående
50 gäster

Middag för
80 gäster,
mingel för
130 gäster

Mail: camilla.yngfalk@nybygget.se
Telefon: 070 558 19 10
Hemsida

4

Herresta Lada

Märsta

5 rum
9 bäddar

1 enkel
4 dubbel

3 lokaler

20 i mötesrum och
70 i café/
matsalsdel

Max 70
gäster

Mail: tord@herrestalada.com
Telefon: 070 201 14 30
(Tord Olsson)
Hemsida

5

Steningevik

Märsta

61 rum
106 bäddar

16 enkel
35 twin
10 dubbel

12 lokaler,
6 grupprum

110 gäster

150 gäster

Mail: bokning@steningevik.se
Telefon: 08 591 231 50
Hemsida

6

Rosersbergs
Slottshotell

Rosersberg

64 rum
90 bäddar

41 enkel
23 dubbel

9 lokaler,
7 grupprum,
Auditorium
100 gäster

100 gäster

100 gäster

Mail:
welcome@rosersbergsslott.se
Telefon: 08 12 20 20 00
Hemsida

✓

✓

7

1909 Sigtuna
stadshotell

Sigtuna
stad

27 rum
44 bäddar

10 enkel
17 dubbel

5 lokaler,
3 grupprum

76 kvm
60 gäster

60 gäster

Mail: info@sigtunastadshotell.se /
Konferens@sigtunastadshotell.se
Telefon: 08 592 501 00
Hemsida

✓

✓

8

Hotell
Kristina

Sigtuna
stad

62 rum
93 bäddar

35 enkel
25 dubbel
2 familj

7 lokaler,
6 grupprum

Max 130
gäster

120 gäster

Mail: info@hotellkristina.se
Telefon: 08 592 580 00
Hemsida

✓

✓

9

Kämpasten

Sigtuna

116 rum
116 bäddar

116 enkel

5 lokaler,
19 grupprum

75 gäster

120 gäster
i två matsalar, 60
gäster
i varje

Mail: kampasten@exedsse.se
Telefon: 08 592 585 00
Hemsida

✓

✓

10

Sigtuna
Folkhögskola

Sigtuna
stad

33 rum
51 bäddar
Sommartid:
75 rum
110 bäddar

21 enkel
12 dubbel

3 lokaler

Max 300
gäster

100 gäster

Mail: info@sigtunafolkhogskola.se
Telefon: 08 592 583 00
Hemsida

11

Sigtunahöjden Hotell
& Konferens

Sigtuna
stad

98 rum
156 bäddar

42 enkel
56 dubbel

20 lokaler,
2 festvåningar

Max 160
gäster

220 sittande
i Restaurang
Skog och
45 sittande
i Orangeriet

Mail:
bokningen@sigtunahojden.se
Telefon: 08 592 577 00
Hemsida

✓

✓

12

Sigtunastiftelsen

Sigtuna
stad

62 rum
96 bäddar

36 enkel
26 dubbel

13 lokaler,
7 grupprum

Max 180
gäster

140 gäster

Mail: info@sigtunastiftelsen.se
Telefon: 08 592 589 00
Hemsida

✓

✓

13

Stora Brännbo
Hotell &
Konferens

Sigtuna
stad

101 rum
147 bäddar

46 enkel
55 dubbel

36 lokaler

Max 180
gäster

180/55
gäster

Mail: info@storabrannbo.se
Telefon: 08 592 575 00
Hemsida

✓

✓

14

Quality Hotel
Arlanda XPO

Arlandastad

421 rum

Standard,
Deluxe, Family, Suite

16 lokaler

580 kvm

380 platser
( 80 platser
i A la carte
Brasserie X)

Mail:
reservation.q.arlanda@choice.se

✓

✓

15

Scandinavian
XPO

Arlanda

3 stora hallar (5100,
600, 4700
kvm). 15-tal
konferensrum (11-32
kvm)

5100 kvm.
XPO tar
upp till
8500 gäster

Catering på
plats

Mail:
anna.bauer@scandinavianxpo.com
Mobil: +46 76 133 13 50
Hemsida

✓

16

Scandic
Arlandastad

Arlanda

7 lokaler

100 gäster

200 gäster

Mail:

✓

90 gäster

Kontakt vid bokning

Safe to
Visit **

Nr

150 rum

Rumstyper

Antal
möteslokaler

Mail:
reservation@connecthotels.se
Telefon: 08-42003000
Hemsida

✓

Mail: johan.lundberg@arlandastad
holding.se
Telefon: 070 143 77 73
Hemsida

✓

meeting.arlandastad@scandichotels.com

Telefon: +468 517 362 13

*Hållbar

destination

Läs mer om nätverket

**Vad

är Safe to Visit?

Läs mer om säkra möten

Ö V E R S I K T S K A R TA
SKOKLOSTER
SLOTT

A

4

WENNGARNS
SLOTT
D

B
3
11

9

KONFERENSANLÄGGNINGAR

10

1.	Connect Hotel Arlanda
2. Drivelab Center
3. Nybygget
4.	Herresta Lada
5. Steningevik Konferens*
6.	Rosersbergs Slottshotell*
7. 1909 Sigtuna Stadshotell*
8.	Hotell Kristina*
9.	Kämpasten*
10.	Sigtuna folkhögskola
11.	Sigtunahöjden Hotell
& Konferens*

C

13

8

12

1

7

16

2
14

15
5

STENINGE
SLOTT

12.	Sigtunastiftelsen Hotell
& Konferens*
13.	Stora Brännbo Konferens
och Hotell*
14. Quality Hotel Arlanda XPO
15. Scandinavian XPO
16. Scandic Arlandastad

AKTIVITETER

ROSERSBERGS
SLOTT

A. Cable park
B.	Sigtuna Bike Arena
C.	Discgolf
D.	Sigtuna Stearinljusfabrik

6

SKÅNELAHOLMS
SLOTT

* Här hittar du en laddstation för elbilar
BADSTRAND

GOLFBANA

NATURRESERVAT

VÄLKOMMEN TILL SIGTUNA!
I över 1000 år har Sigtuna välkomnat gäster och nu vill vi varmt välkomna dig.
Sigtuna är Sveriges första stad och byggdes som en mötesplats för människor från hela
världen. Vårt närområde rymmer minnen från alla tider. Upptäck pittoreska Sigtuna stad,
vackert beläget intill Mälarens glittrande vatten med slingrande gränder och mysiga
butiker, kaféer och restauranger. Men Sigtuna är så mycket mer. Här finns kyrkor,
runstenar och ruiner, slott och torparbyar, Sveriges minsta rådhus och den största
flygplatsen, Arlanda – alla är de en del av vår historia och väl värda ett besök.
Här följer ett axplock av vad man kan se och göra i Sigtuna.

POPULÄRA AKTIVITETER
GUIDADE TURER
Att gå på guidetur kan vara som
att öppna en skattkista fylld av
gömda juveler och hemligheter. Ta
del av spännande berättelser ur
Sigtuna stads rika historia, besök
något av slotten eller lär dig mer
om våra ruiner och runstenar. Här
kan du dessutom få en guidad tur
i kajak, på mountainbike, båt eller
på långfärdsskridskor om isen
ligger blank. För pris och bokning
maila: guidadvisning@sigtuna.se
LÄS MER HÄR

AKTIVITETSTEAMET
Låt naturen bli scen för både
äventyr och avkoppling på ett lekfullt, lärorikt, kreativt och framför
allt kul sätt. Avsätt någon eller
några timmar i samband med en
konferens och prova t ex:
• Skytte
• Teamhinderbanor
• Matlagning
LÄS MER HÄR

PULS
En mobil arrangör som erbjuder
äventyr, aktiviteter och vildmarksupplevelser till privatpersoner och företagsgrupper. Det
breda utbudet spänner mellan
teambuildingaktiviteter, prisbelönta kajakturer, roliga tävlingar och
företagsevent. LÄS MER HÄR
SLOTT
Runt om i Sigtuna finns det fem
fantastiska slott att besöka: kungliga
Rosersberg, vackra 1700-talsslottet
Steninge, romantiska Skånelaholm och
det magnifika barockslottet Skokloster Alla slott har en unik historisk miljö
som kan avnjutas av alla åldrar.
LÄS MER HÄR

VARFÖR BOKA
EN KONFERENS
I SIGTUNA?
› Utmärkt läge – Nära Stockholm,
Uppsala och Arlanda
› Tydligt fokus på hållbarhet –
här finns Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell och
konferensanläggningar
https://hallbardestination.se/
› Värdskap i världsklass –
Sigtunas många hotell och
mötesanläggningar är välkända
för hög kvalité och professionellt
bemötande
› Unik atmosfär – Sigtuna stad
med en välbevarad och levande
stadskärna, vackert belägen intill
Mälaren
› Prisbelönt mat – I destinationen
finns flera prisbelönta restauranger och kaféer i inspirerande
miljöer
› Naturskönt och rogivande –
I Sigtuna finns flera vandringsleder och tio naturreservat, det
är aldrig längre än 10 minuters
promenad till ett grönområde
› Mälarkusten – Redan vikingarna
valde sjövägen till Sigtuna

AKTIVITETER I SIGTUNA

AKTIVT LIV
CABLE PARK
Här kan du åka allt från vattenskidor, kneeboard och wakeboard till
wakeskate och kiteboard. Istället
för att åka efter en båt dras du
efter en eldriven linbana. Här finns
även SUP’s (surfbrädor där man
står upp och paddlar), en stor
beachvolleybana, en trampolin
för voltträning, en miniramp för
skateboard samt en boulebana
och en bastu.
LÄS MER HÄR
LÅNGFÄRDSSKRIDSKOR
Fina vintrar erbjuder Mälarisen
härliga skridskoturer på plogade
banor runt Sigtuna. Långfärdsskridskor finns att hyra på Sigtuna
Sport Uteliv: 08 592 512 13
INGEGERDSLEDEN
Genom Sigtuna slingrar sig den
omväxlande och vackra Ingegerdsleden. Pilgrimsleden, som
tar dig med genom en bygd där
människor bott och vandrat sedan
vikingatiden, går mellan Storkyrkan i Gamla stan och Uppsala
domkyrka. Vid Rosersbergs slott
startar den ca 13 km långa fjärde
etappen som leder till Mariakyrkan i Sigtuna. En vandring förbi
Rosersbergs kungliga slott och
Steninge slott, historiska platser,
naturreservat och Mälarens sjö.
LÄS MER HÄR
WE TRÄNING OCH HÄLSA
Sigtunas prisbelönta gym har ett
stort utbud av olika träningsformer
och flera padel-banor inomhus.
Boka en PT eller Coach för er
grupp och utmana er själva och
varandra genom att prova på
något nytt.
LÄS MER HÄR
DISCGOLF
I stället för att som i vanlig golf
spela med klubbor så är Discgolf
eller frisbeegolf är en variant av
golf som istället spelas med en
disc. Målet är att ta sig runt banan
på så få kast som möjligt. I Sigtuna
hittar du en av landets discgolfbanor. En skogsbana med 9 hål
som utmanar både stora och små
utövare.
LÄS MER HÄR

SIGTUNA BIKE ARENA
Sigtuna tar upp kampen om att bli
Sveriges främsta, mest tillgängliga
och mest hållbara cykeldestination
med Sveriges mest kompletta
anläggning för utomhuscykling. De
erbjuder cykling som passar alla,
från barn och ungdomar, familjer
och motionärer till proffs. Med bl. a
en ny XCO-banan (mountainbike)
på 5 km.
LÄS MER HÄR

S E VÄ R D H E T E R

A N N O R LU N DA M ÖT E N

ARLANDA FLYGPLATS
Boka en visning där kunniga och
engagerade guider tar er med
runt på flygplatsen. Välj från våra
färdiga visningspaket eller be om
en skräddarsydd visning efter dina
önskemål. För bokning och info
kontakta: avs@swedavia.se

S:T PERS RUIN
En av Sigtunas vackra medeltida
kyrkoruiner som nu har renoverats
för att kunna användas som scen
och annorlunda mötesplats. För
information: sigtuna.forsamling@
svenskakyrkan.se

ARLANDA FLYGSAMLINGAR
Flygplatsens ”bäst bevarade
hemlighet” kallas även denna
flygsamling, som visar hundra år
av svensk civil flyghistoria. Ett
trettiotal flygplan från 1917 och
fram till 1980-talet ingår i utställningen. Bland flygplanen märks en
Albatross BII, Riesler R.III, Junkers
W34 samt Lockheed Lodestar.
Samlingen visas efter överenskommelse: 08 593 600 33
LÄS MER HÄR

A N N O R LU N DA A K T I V I T E T
SIGTUNA STEARINLJUSFABRIK
Vid Wenngarn slott strax utanför
Sigtuna produceras vackra stearinljus med stor noggrannhet och
med mycket hjärta. Här anordnas
även gruppevents under vilka man
får stöpa sina egna ljus och äta en
bit mat i trevlig miljö.
LÄS MER HÄR
CHOKLADPROVNING
PÅ R.C CHOCOLAT
I konditoriet och chokladproduktionen på Arlanda tillverkas tårtor,
bakelser, glass samt populära
chokladpraliner och chokladprodukter. Precis som i all tillverkning
arbetar man bara med rena råvaror
och ett stort fokus läggs på
hantverket. I de öppna lokalerna
med utsikt mot Terminal 5 tar man
emot slutna sällskap för chokladprovning samt för choklad- och
tårtkurser. Kontakt: Lotta Söör
08 948 03 85
RUNSTENSJAKT
Ingen annan plats i världen har så
många runstenar som Sigtuna stad.
Flera stenar har hittats inmurade
i kyrkor och bostadshus, men en
och annan finns faktiskt kvar på
samma ställe där den en gång
ristades för mer än 1000 år sedan.
LÄS MER HÄR

MÄKTIGA RUINER
Sigtuna är Sveriges första stad och
här kan du praktiskt taget känna
de historiska vingslagen, inte minst
om du besöker någon av Sigtunas
tre kyrkoruiner.
LÄS MER HÄR
LOTTAS GARVERIMUSEUM
Ett arbetslivsmuseum som visar
skinngarvning av bland annat
fiskskinn. I museet finns ett rum
för garvning och ett för sömnad. I
garveridelen finns en mängd gamla handverktyg, flertalet över 100
år gamla, men ännu i bruk. I garveriet hålls kurser och föreläsningar.
LÄS MER HÄR
SIGTUNA MUSEUM
Sigtuna Museum ligger mitt i den
historiska kärnan av Sigtuna och
har en av Sveriges viktigaste samlingar av arkeologiskt material från
sen vikingatid och tidig medeltid.
Boka guidad gruppvisning!
LÄS MER HÄR

NYBYGGET
Ett utflyktsmål där husintresserade
besökare i alla åldrar kan låta sig
inspireras. Nybygget är en spännande plats för arkitektur, design
och inredning, som ligger granne
med Arlanda flygplats. Här finns
även konferensmöjligheter.
LÄS MER HÄR
EVENEMANG
Återkommande evenemang är
Sigtuna Julmarknad (fyra
söndagar före jul) och Sigtuna
Möte – Historiska marknadsdagar
sista helgen i augusti. I vår evenemangskalender kan du se vad mer
spännande som händer i Sigtuna.
LÄS MER HÄR

O C H M E R DÄ R T I L L . . .
Flera av konferenshotellen har
nischat sig och erbjuder roliga och
intressanta konferensaktiviteter.
Kanske passar det att starta dagen
med en joggingtur med Sigtunaguide eller varför inte prova ett
avstressande skogsbad?
För kulturintresserade ges den
unika möjligheten att vandra i
fotspåren av några av våra stora
författare. Självfallet hittar du
även golfpaket med guldkant och
möjlighet att boka välgörande
SPA-behandlingar. För mer
information besök
www.destinationsigtuna.se.

A L L A VÄ G A R B Ä R T I L L S I G T U N A

Om man inte kommer med bil, cykel eller båt går det bussar från Märsta C. Till Arlanda tar du dig enkelt
med tåg (Arlanda Express, fjärrtåg eller pendeltåg), buss (Flygbuss och SL), eller bil. Ellenius Buss är mer
än ett lokalt bussbolag. Med stor lokalkännedom hjälper de gärna till med transporter, guidning, catering
och andra viktiga delar, som kan behövas för att leverera ett lyckat arrangemang.

Blir du nyfiken? För mer information besök www.destinationsigtuna.se

