Boka boende i Örebro under Mänskliga Rättighetsdagarna 17-18 november
Det finns många olika boendealternativ i olika priskategorier att välja mellan i Örebro. I listan nedan
hittar du hotell som erbjuder bra priser till MR-dagarnas deltagare. Platserna är begränsade, så boka i
god tid för att kunna ta del av hotellens erbjudanden. Samtliga hotell har kollektivavtal och är
porrfria.
_______________________________________________________________________________

City Hotel Örebro
Kungsgatan 24, Örebro
Hotellet ligger i centrala Örebro, bara 5 minuters promenad från Conventum Arena.
Järnvägsstationen Örebro Södra ligger knappt 10 minuters promenad bort.
Priser (Ink. frukost och moms)
16-18/11-2022
Enkelrum 1750:- /rum och natt
Dubbelrum 1850:- /rum och natt för 1 person, vid 2 personer 2050:- /rum och natt
18-19/11-2022
Enkelrum 1250:- /rum och natt
Dubbelrum 1450:- /rum vid 1 person, vid 2 personer 1650:- /rum
Bokning
Bokar genom att ringa på tel. 019-6014200 eller maila till info@cityhotelorebro.se och uppge
bokningskod MR Dagarna 2022
Önskas betalning mot faktura ska ett skriftligt fakturaunderlag skickas senast en vecka innan ankomst
till reservations.orebro@elite.se. Fakturaunderlaget ska innehålla fakturaadress, ev. märkning samt
organisationsnummer. Rummen finns bokningsbara fram till 21 september 2022
__________________________________________________________________________________

Clarion hotel
Kungsgatan 14, Örebro
Hotellet ligger centralt, ca 10 minuters promenad från Conventum.
Priser (Ink. frukost och moms)
16-18/11 -2022
Enkelrum 1675:- /rum och natt
Bokning

Rum bokas via cl.orebro@choice.se eller telefon 019-6706700 (välj, individuell bokning).
Vid bokning uppge bokningskod MR DAGAR 2022. Rummen hålls fram till 6 oktober 2022.
__________________________________________________________________________________

Elite Stora Hotellet
Drottninggatan 1, Örebro
Centralt beläget, bara fem minuters promenad från Örebro järnvägsstation.
Priser (Ink. Frukost och moms)
16-18/11-2022
Enkelrum 1750:- /rum och natt
Dubbelrum 1850:- /rum och natt för 1 person, vid 2 personer 2050:- /rum och natt
18-19/11-2022
Enkelrum 1250:- /rum
Dubbelrum 1450:- /rum för 1 person, vid 2 personer 1650:- /rum
Bokning
Boka genom att ringa tel. 019-156990 eller maila till reservations.orebro@elite.se och uppge
bokningskod MR Dagarna 2022.
Önskas betalning mot faktura ska ett skriftligt fakturaunderlag skickas till hotellet senast en vecka
innan ankomst till reservations.orebro@elite.se. Fakturaunderlaget ska innehålla fakturaadress, ev.
märkning, samt organisationsnummer. Rummen finns bokningsbara fram till 21 september 2022
__________________________________________________________________________________

Scandic Grand Hotel Örebro
Fabriksgatan 21-23, Örebro
Hotellet ligger i direkt anslutning till Conventum med Södra station runt hörnet.
Priser (Ink. Frukost och moms)
16-17/11-2022
Enkelrum 1950:-/rum och natt
Vill en boka ett standardrum för 2 personer så till kommer det 200SEK per rum per natt inkl. moms.
Bokning
Boka via https://www.scandichotels.se/ eller genom att ringa Scandic Centralbokning på 08 517 517
00, tonval 1. Uppge bokningskod BMRD161122. Sista dag för bokning 5 oktober 2022.
__________________________________________________________________________________

Scandic Örebro Central
9 Östra Bangatan, Örebro
Hotellet ligger i direkt anslutning till Örebro järnvägsstation, 17 minuters promenad från Conventum.

Priser (Ink. Frukost och moms)
16-17/11-2022
Enkelrum 1850:-/rum och natt
Vill en boka ett standardrum för 2 personer så till kommer det 200SEK per rum per natt inkl. moms.
Bokning
Boka via https://www.scandichotels.se/ eller genom att ringa Scandic Centralbokning på 08 517 517
00, tonval 1. Uppge bokningskod: BMRD161122. Sista dag för bokning 5 oktober 2022.

