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elite hotel arcadia
Körsbärsvägen 1, 114 23 stockholm

Charmiga Elite Hotel Arcadia är beläget på gränsen mellan Östermalm och 
Vasastan, intill den legendariska Stadion och Kungliga Tekniska Högskolan. 
Här bor du ett stenkast från bussar och tunnelbana som tar dig till Central-
stationen på 5 minuter. Med en 15 minuters promenad når du Stockholms 
shopping, museer, restauranger och nattliv. Hotellet har 90 ljusa och moderna 
hotellrum varav 2 lägenheter. Här finns även gym, 3 konferenslokaler och 
restaurang med uteservering i en härlig trädgård.

elite hotel adlon
Vasagatan 42, 114 23 stockholm

Charmiga Elite Hotel Adlon är beläget på Vasagatan i centrala Stockholm. 
Här bor du på bästa läge med ett bekvämt gångavstånd till centralstationen 
och Arlanda Express. Det anrika hotellet rymmer i dag 100 hotellrum, 3 mö-
tesrum och en lounge där det serveras mat och dryck. Snett över gatan hittar 
ni gastropuben The Bishops Arms. Adlon har ett gott renommé och stor po-
tential. Elite Hotels kommer framöver anpassa produkten med varsam hand 
till Elite-standard.

elite eden park hotel
Sturegatan 22, 114 36 stockholm

Exklusiva Elite Eden Park Hotel finner ni mitt i centrala Stockholm, intill 
parken Humlegården och det livfulla Stureplan. Hotellet har 124 sobert de-
signade rum varav 1 svit och 5 juniorsviter med balkonger och utsikt över 
Humlegården. Hotellet erbjuder två spännande restaurangmiljöer, gastropu-
ben The Bishops Arms och den asiatiskinspirerade restaurangen Miss Voon. 
Room service, gym och parkerings service är några av de bekvämligheter våra 
gäster kan ta del av.

elite hotel marina tower
Saltsjöqvarns Kaj 25, 131 71 nacka

Ståtligt på kajkanten vid Stockholms inlopp, där stad och skärgård möts, står 
Elite Hotel Marina Tower. Ett vackert hotell med 186 rum, varav många med 
utsikt över vattnet. I hotellet finns en mysig restaurang med uteservering och 
Sturebadet Marina Tower SPA med turkiskt hamam, pool, bastu och gym. 
Med en konferenskapacitet upp till 900 personer är mötesmöjligheterna stora.

elite hotel stockholm plaza
Birger Jarlsgatan 29, 111 45 stockholm 

Mitt i centrala Stockholm, nära Stureplan och shoppinggatorna hittar ni först-
klassiga och anrika Elite Hotel Stockholm Plaza. Hotellet har 143 modernt 
inredda hotellrum och 3 konferenslokaler. I hotellet finns även restaurangen 
Vassa Eggen Steak House där maten alltid står i fokus. Elite Hotel Stockholm 
Plaza bjuder på en personlig atmosfär och högsta tänkbara serviceanda.

elite palace hotel
S:t Eriksgatan 115, 113 43 stockholm

Klassiska Elite Palace Hotel är ett fullservice hotell i den pittoreska stadsde-
len Vasastan. Inom gångavstånd finns många mysiga restauranger, barer och 
caféer. Elite Palace Hotel är ett omtyckt och välbesökt konferenshotell med 
stora möjligheter samt 233 smakfullt inredda hotellrum och 4 lägenheter. 
Här finns gastropuben The Bishops Arms, bastu, gym och goda parkerings-
möjligheter. Flygbussarna till och från Arlanda stannar precis utanför entrén.


