


Innovativt, överraskande och ovanligt. 
THE BOX HOTEL, ett spännande resmål i 
Sverige.

Våra allmänna ytor skapar plats för 
umgänge och gemenskap. Med riktigt 
bra mat, arbetsutrymme och tekniska 
förutsättningar bygger vi ett hotell 
där insidan är det som räknas. Som 
gäst hos oss står du alltid i fokus och 
vi tror på personlig och närvarande 
service i alla lägen.

Ground floor - Social Area 
Hit kommer våra gäster för att mötas, 
jobba, ladda upp inför en SHL-match 
eller landa efter en konsert i någon av 
arenorna utanför. I Sveriges vassaste 
“social area” där balansen mellan 
arbete och lekfullhet skapar spänning 
och dynamik, kommer du uppleva en 
stämning som inte finns på något 
annat hotell i Sverige.

WE LIKE TO THINK INSIDE 
THE BOX



På vårt hotell står upplevelsen och du i 
fokus. Med modern teknik i framkant där 

umgänge mellan människor står i centrum öppnar vi 
snart ett hotell med en vision om framtiden.

Till oss vill du alltid återvända.

Live Inside THE BOX



hang out.
eat.
love.
create.
live.



Let us open 
the box

SPA - Garden Hangout 
I vår Garden Hangout finner du en av-
slappnad miljö långt ifrån dyrt och snofsigt, 
snarare coolt och avslappnat. Här hämtar du 
kraft och finner lugn, med olika upplevelser 
som pool, bastu och upplevelseduschar. 
Ett spa för alla sinnen.

Konferens/Pop up 
Vi har Linköpings modernaste konferenslo-
kaler och med oss kan du skräddarsy upp-
levelsen efter dina önskemål. Vi är flexibla 
i vårt tankesätt och ser möjligheterna i de 
ytor som finns och ytan kan lätt ställas om 
till en pop up-yta med exempelvis försälj-
ning, minimässa eller show room. Hyr hela 
komplexet för ett komplett event med spa 
och mötesutrymme.

GYM - get the shit done
Funktion och effektivitet i en cool miljö med 
plats för både vikter och träningsmaskiner. 
Gymmet är en viktig del i det vi ser som 
fullservice och håller samma klass på upple-
velsenivån som de andra delarna i hotellet.



Restaurant - Open kitchen and bar 
Köket, hotellets hjärta. Känn dig som 
hemma i vårt öppna kök som erbjuder en 
vällagad och populär meny. Restaurangen 
tar position i ett relativt nytt segment som 
kallas “fast casual” och vi erbjuder klassiker 
med en twist. Vi har mat att längta till.



t h e  B o x  l i v i n g

Rummen är designade med inspiration och tanke på smarta 
lösningar, allt för du ska få en genomtänkt upplevelse. Med 

fantasi och glimten i ögat får vi gästen att vara med om något 
helt nytt och erbjuder rum med karaktär och personlighet.

The Box living innebär stor upplevelse på liten yta.

En upplevelse att ta med hem.

THE BOX Living



Mitt i Linköpings hjärta precis intill stora 
torget bland stadens bästa restauranger och 

nattklubbar, ligger vårt Hotel Linköping.
Det har aldrig varit enklare att strosa runt och 
shoppa när Linköpings trevligaste butiker 

finns bara ett steg utanför entrén.
Precis i närheten ligger också Linköpings Kon-
sert och Kongress, platsen för de populäraste 

evenemangen och upplevelserna i 
Östergötland.

Vi är ett modernt cityhotell med 75 rum som 
erbjuder våra gäster ett centralt läge.

Vi erbjuder bemannad reception dygnet runt, 
fritt Wi-Fi  och varmgarage för er bil med 
laddningsstation för elbilar. Efter en god natts 
sömn finns det alltid en generös frukostbuffé 

för den som vill ha en god start på dagen.

I entréplan ligger även en av Linköpings 
populäraste restauranger, Aioli tapasbar. 

www.hotellinkoping.se



Med 146 rum varav två sviter och fyra 
juniorsviter kan vi erbjuda en hotellupplevelse 
för alla olika smaker på Best Western Plus 
Priceless Hotel. Låt kroppen arbeta i vårt gym 

med bastu och kallbad innan du söker 
ro och stillsamhet i vår relaxavdelning med 

jacuzzi. Njut av utsikten över Linköping 
samtidigt som du kopplar av i bastun eller 

i bubblorna från jacuzzin.

Du har också möjlighet att nyttja vårt fullt 
utrustade gym med fria vikter, löpband, 

spinningcyklar och mycket mer.

Med fyra konferenslokaler i olika storlekar 
och design erbjuder vi allt det en effektiv 
konferens kräver. Kontakta oss så hjälper 

vi dig att skräddarsy mötet eller konferensen.

2014 renoverade vi hela hotellet och kan idag 
erbjuda ett hotell med vacker design och 

inbjudande atmosfär. På gatuplan hittar du 
baren och Beer & Burger som tillagar 

hamburgare i världsklass, med kött från 
Ydre gårdsbutik.

www.pricelesshotel.se



En medelhavspärla mitt i Linköping

Linköpings varmaste mötesplats och en 
av de mest populära restaurangerna 

heter Aioli tapasbar. Hos oss kommer 
vår meny få dig att drömma dig bort till 

turkosa hav och värmande solsken.
På vår meny har vi 50 olika tapas att 

välja på och vi lovar att det finns 
något för alla.

Men vad vore tapas utan vin?
Till våra fantastiska maträtter har vi 
bland annat El coto de Rioja, Bodegas 
Borsao, Martin Còdax, Segura Viudas 

och mycket mer. 
För större sällskap kan vi också 
erbjuda vår bakficka, Diablo. En 

vacker lokal som passar väldigt bra för 
fest, möten men också konferens.

Så kom in och låt oss ta med dig på 
en resa till Medelhavet.

www.aiolitapasbar.se



På kvällstid checkar vi in på 
Best Western Plus Priceless Hotel i 

Linköping med en ny grillmeny
och hamburgare i världsklass som är 
gjorda på hängmörad högrev från den 
lokala gårdsbutiken i Ydre. För oss är 
kvalité det viktigaste och därför använ-

der vi oss bara av närproducerade 
råvaror i vår matlagning.

Brödet till hamburgarna bakas i eget 
bageri för att du ska få den bästa 

upplevelsen. Tillsammans med noga 
utvalda tillbehör som har en lokal 

prägel har vi fått fram en hamburgare i 
absolut värlsklass.

I anslutning ligger vår fina cocktailbar 
och vi har även ett brett sortiment av öl 

från olika bryggerier.
På luncherna serverar vi svenska 

klassiker.

www.restauranglinkoping.se



theboxhotel.se
Tel. 013-390 02 00


