
Vi på Hotell Värend ger Dig ett familjärt bemötande 
och en behaglig vistelse.
God standard till humana priser och flexibilitet är 
viktigt för oss. Hotellet ligger centralt beläget i en 
lugn miljö. Parkering för våra gäster finns på gården.

Sov gott, vakna utvilad. 
Enkel eller dubbelrum - oavsett vad 
Du väljer, har alla våra rum god stan-
dard med dusch, toalett, kabel-TV och 
gratis Wi-Fi. 
Alla våra rum är självklart rökfria.

En stadig frukost. 
På morgonen är Du välkommen till 
vår frukostmatsal där vi dukar upp 
ett rejält morgonmål. Det ger dig nya 
krafter att klara dagens utmaningar.

Växjö har mycket att erbjuda. 
Ta god tid på dig och du kommer att upp-
täcka ett levande centrum med både nöje 
och kultur. 

Vi har skapat en liten oas vid hotellet för 
en skön frukost eller en fika i det fria.



www.hotellvarend.se

Perfekt utgångsläge.
Hotellet ligger bara några minuters promenad 
från centrum i Växjö, i en lugn och avkopp-
lande 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 kom-
mer att tillbringa många nätter i vår vackra 
residensstad i Kronobergs län.

Spending your night in Växjö?
At hotel Värend we offer you a family atmosphere 
and a pleasent stay. Good standard at low price and 
flexibility is important to us. The hotel is situated in 
the center of Växjö, in a quiet enviroment.

Sleep tight, wake up thoroughly rested.
Single, double room - what ever your choice is, you 
will find that our rooms have good standard. All 
rooms have shower, toilet, cable-TV and free Wi-Fi. 
Every room is non smoking.

A complete breakfast.
In the morning you’re welcome to our breakfast 
room. You will find a grand breakfast that will give 
you strength for a new day. 

Kungsgatan 27, 352 33 Växjö • Tel. 0470-77 67 00
info@hotellvarend.se • www.hotellvarend.se


