Specialpriser för Kulturhistoriska Föreningen för Södra Sveriges FRI-möte
11-12 september 2019 på Grand Hotel, Hotel Lundia och Hotel Finn
Till dig som deltagare på Kulturhistoriska Föreningen för Södra Sveriges FRI-möte 11-12 september 2019 har vi glädjen
att erbjuda följande specialpriser på Grand Hotel, Hotel Lundia och Hotel Finn:

Bokning
För att boka kontakta vår bokingsavdelning:

Direkt telefon: +46 46 280 62 00 E-mail: reservations@grandlundia.se

Uppge Bokningskod:

Grand Hotel
Hotel Lundia
Hotel Finn

625454
625456
625456

Gör din bokning senast tisdagen den 13 augusti 2019. Görs din bokning efter detta datum erbjuds specialpriserna i
mån av plats.
För att garantera din bokning rekommenderas du att ha ett bank- eller kreditkort till hands vid bokningstillfället.

Specialpriser

Grand Hotel, där själ och historia sitter i väggarna har fina konferens- och eventlokaler
samt två restauranger som erbjuder fina representationsmöjligheter. Grand Hotel erbjuder 83 unika gästrum varav en
svit som även kan användas för mindre möten eller intervjuer. Beläget i Lunds centrum.
Enkel rum

2 095 SEK

Booking Code: 625454

Pris gäller per natt per rum och är angivet i SEK. Frukostbuffé och moms är inkluderat i priset. Fri tillgång till trådlöst
internet och gym.
För mer information om hotellet klicka på länken http://www.grandilund.se.

Vårt designhotell Hotel Lundia ligger bara meter ifrån Centralstationen. 97 hotellrum
inredda av arkitekten Jonas Lloyd som reflekterar design och Nordisk äkthet. Restaurangen Bistro Lundia serverar mat
och dryck i en bekväm miljö.
Enkel rum

1 895 SEK

Booking Code: 625455

Pris gäller per natt per rum och är angivet i SEK. Frukostbuffé och moms är inkluderat i priset. Fri tillgång till trådlöst
internet och gym.
För mer information om hotellet klicka på länken http://www.lundia.se.

Hotel Finn är ett utmärkt val när man vill hålla kostnaden nere. På Hotel Finn bor man i
våra moderna studios som alla har ett pentry.
Enkel

1 095 SEK

Booking Code: 625456

Pris gäller per natt per rum och är angivet i SEK. Kontinental frukost och moms är inkluderat i priset. Fri tillgång till
trådlöst internet, gym och cyklar till låns. Städning var femte dag med daglig tillsyn.
För mer information om hotellet klicka på länken http://www.hotelfinn.se

Välkommen till Lund och våra hotell!

