
Good Morning Halmstad
Good Morning Halmstad är Halmstads mest synliga hotell och 
perfekt för konferenser och smidiga övernattningar för dig som 
reser både privat och i jobbet. Vårt hotell är beläget strax utanför 
Halmstad med en vacker utsikt över havet och staden. 

Gillar du att hålla dig sysselsatt kan du promenera ner till havet för 
en simtur, ta en runda i joggingspåret eller shoppa i Eurostop galleria 
alldeles intill. Det finns även flera golfbanor i området, eller så kan du 
bara koppla av på hotellets relaxavdelning med bastu.

Planerar du ett större event – privat eller för företaget  – erbjuder vi  nio 
moderna och ljusa möteslokaler för upp till 120 deltagare. Kontakta 
oss så hjälper vi dig sy ihop det perfekta mötet – med fika, konferens- 
luncher, middagar och logi efter dina behov. Vårt strategiska läge, med 
E6:an runt hörnet, gör oss till en naturlig mötesplats för deltagare från 
alla väderstreck. Gratis parkering finns alldeles utanför hotellet. 

SNABBA FAKTA
• 111 rum
• Relaxavdelning
• Frukostbuffé ingår
• Gratis WiFi
• Restaurang & bar
• Service dygnet runt
• 9 möteslokaler
• Gratis parkering

AVSTÅND
• Motorväg E6, ca 120 m
• Strand (Östra stranden), 2 km
• Centrala Halmstad, 5 km
• Halmstad City Airport, 8,5 km
• Busshållplats Eurostop, ca, 50 m
• Tylösand, 12 km

HITTA TILL OSS
Hotellet ligger i anslutning till Eurostop 
shoppingcenter och alldeles intill E6:an, 
5 km från Halmstad centrum. Kommer du 
från E6:an väljer du väg 25 mot Prästvägen 
i Fyllinge. Åker du kommunalt tar du buss 
30 mot Eurostop och kliver av vid buss-
hållplatsen med samma namn. MÖTESLOKALER

Prästvägen 1, Box 9012, 300 13 Halmstad
Phone: +46 (0)35-18 35 00
E-mail: halmstad@gmorninghotels.se

gmorninghotels.se/halmstad

Sittningsalternativ

Lokal Kvm Bio Skola U-bord Öar

Arlanda 100 70 40 24 36

Linköping 20 16 12 10 –

Norrköping 20 – – 6 –

Stockholm 40 30 24 18 24

Varberg 40 24 18 16 18

Bubblan 10 – – – 4

Jönköping 33 24 12 12 12

Halmstad/Örebro 66 66 36 24 36

Halmstad/Örebro/Jönköping 100 120 66 24 54

MÖTES- LOKALER MED 
PLATS FÖR UPP TILL 

120 DELTAGARE
I BIO-SITTNING


