
Varmt välkommen till Sundsvall! 

Vi hoppas du får en riktigt trevlig årsträ�shelg hos oss. 
Här är information om boendet vid Mensa Sweden Annual Gathering 2020 i Sundsvall 21–24 maj.

Deltagarna bokar själva sina hotellrum på det hotell de önskar bo på. Bokningskoderna gäller de angivna priserna. Det är inte 
säkert att dessa priser är de bästa. Jämför gärna med hotellkedjornas bokningssidor och olika bokningstjänster innan du 
bestämmer dig. Boka boendet till Mensapris och med Mensas kod senast nedan angivna datum, observera dock att bokningarna 
hanteras i den ordning de kommer in, så om många bokar kan hotellet bli fullbokat före detta datum. Tänk också på att 
eventuella extrasängarna kan ta slut. Reservation för felskrivningar. Det är avtalet mellan slutkunden och hotellet som gäller.

Quality Hotel Sundsvall 
Esplanaden 29
Detta är huvudhotellet där seminarier, föreläsningar, årsmöte, lunch, middagar, mjukglass, popcorn och mingel äger rum. Här 
�nns Mensas reception och butik. På detta hotell kommer vi ha egen bar. Hotellet har gym och ligger i samma byggnad som 
Filmstaden. På detta hotell kommer det till att börja med endast gå att boka tre eller fyra nätter, tors–sön eller ons–sön, 
rumspriserna gäller även på onsdag.  Frukost ingår.

För att undvika att hotellgäster störs så har vi en �ygel där ni som vet att ni att ni kanske vill vara uppe lite längre kan bo. Ange i 
så fall “nattugglerum” i bokningen. Där �nns både enkelrum, dubbelrum samt en svit. På övriga hotellet så önskar vi tysta 
nätter. Vill ni vara säkra på att komma så långt ifrån nattugglorna som möjligt kan ni önska ett “tyst rum”. Ange gärna ett 
andrahandsalternativ i ditt mail, om du kan tänka dig en annan rumstyp om ditt förstahandsval är slut.

Pris per natt
Enkelrum:   695:-
Dubbelrum:   995:-
Superiorrum (1 person):  995:-
Superiorrum (2 personer): 1195:-
Svit (1 person):  1195:-
Svit (2 personer):  1395:-
Familjerum (3 personer)  1395:-

Bokning sker via mail:  q.conference.sundsvall@choice.se
Bokningskod: Mensa200520

Ange de datum du önskar bo, ev önskemål (tex nattugglerum) samt dina kontaktuppgifter. Boka senast 2020-04-20.
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Alternativa boenden

Sundsvall City Hostel
Sjögatan 11, ca 650 meter från huvudhotellet.
Ett billigare alternativ. Det �nns plats i sovsal från 270 kr/natt och rum med och utan frukost. Här har vi 10% på ordinarie priser.
Webbplats: www.sundsvallcityhostel.se
Bokning:  bokning@sundsvallcityhostel.se eller tel 060-12 60 90
Bokningskod: Mensa2020

Clarion Collection® Hotel Grand Sundsvall
Nybrogatan 13, ca 450 meter från huvudhotellet. 
Pris per natt
Enkelrum:   795:-
Dubbelrum:   995:-
Bokning:  cc.sundsvall@choice.se eller tel 060-64 65 60 
Bokningskod: Mensa2020

Best Western Hotel Baltic
Sjögatan 5, ca 750 meter från huvudhotellet.
Pris per natt
Enkelrum ons:   950:-
Enkelrum tors–sön:   850:-
Bokning:  info@baltichotell.com eller telefon 060-14 04 40
Bokningskod: Mensa2020

Scandic Sundsvall City
Trädgårdsgatan 31-33, ca 450 meter från huvudhotellet.
Pris per natt
Enkelrum:   990:-
Dubbelrum:   1140:-
Bokning:  meeting.sundsvall@scandichotels.com eller telefon 060-785 62 00
Bokningskod: Mensa2020

Nästa datum att hålla reda på är 2019-11-01 klockan 12.00 då  anmälning till årsträ�en öppnar på adressen 
swag.mensa.se. Bokning av aktiviteter öppnar sedan 2020-02-01.
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