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Ligger i direkt anslutning till vårt
vanliga hotell och alla lägenheterna
är fräscht nyrenoverade.
Vi har skapat väl inredda lägenheter
med komplett utrustning för att du
ska känna dig som hemma.
Hos oss får du hotellets service och
lägenhetens bekvämlighet.
Vi har flera lägenheter med ett rum
och kök och med tre rum och kök
för lite mer rymlighet.
Parkering för våra gäster finns på
gården.
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Längden på din vistelse väljer du själv.
Vårt lägenhetshotell passar
utmärkt för den som behöver ett
bra boende en enstaka natt, en vecka
eller i månader. I annexet finns även
tvättstuga att tillgå. Vi erbjuder även
våra gäster gratis Wi-Fi.
Vi vänder oss såväl till företag som
till privatpersoner.
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Sängarna i varje rum är ihopsatta till dubbelsäng men kan vid behov flyttas isär.
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Vi har skapat en liten oas vid hotellet för
en skön frukost eller en fika i det fria.

Perfekt utgångsläge.
The Annex
Located directly to our usual hotel, and all
the apartments are fresh renovated.
We have created well-appointed apartments
with complete facilities to make you feel at
home.
We provide you with hotel service and apartment amenities.
We have several apartments with both
one or three rooms with kitchen.
Laundry facilities are available.
We also offer our guests free Wi-Fi.
Parking for our guests in the yard.

Lägehetshotellet ligger bara några minuters
promenad från centrum i Växjö, i en lugn och
avkopplande miljö.
Med sin unika placering ger Växjö Dig som
affärsresande och turist stora möjligheter att
upptäcka nya horisonter.
Växjö har Glasriket inpå knuten och ett rikt
näringsliv, vilket gör att Du förmodligen kommer att tillbringa många nätter i vår vackra
residensstad i Kronobergs län.

The length of your stay, you choose.
Our apartment hotel fits excellent for those
who need a good accommodation a single
night, a week or a months.
We address both to companies and to
individuals.
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