Umeå. Mer orientering.
COMFORT HOTEL WINN

Comfort Hotel Winn är ett personligt
förstaklasshotell med hög servicenivå, mitt i
björkarnas stad. Tolv våningar, 52 meter över
havet och 185 rum med Umeås bästa utsikt.
Gratis kaffe och gratis wifi är bara ett axplock
av allt som hotellet har att bjuda på.
Comfort Hotel Winn passar lika bra för dig som
är sugen på en Umeå-weekend fylld med
shopping och utgång, som för dig som är i stan för ett viktigt möte eller evenemang. I Umeås hetaste
kvarter Forsete, mellan Kungsgatan och Rådhusesplanaden, har en helt ny stadsdel växt fram. I
mitten tornar Comfort Hotel Winn upp sig. Granne med (eller ja, faktiskt under) vårt hotell ligger
splitternya shoppinggallerian Utopia som lockar med en mängd butiker och en foodcourt. Hit tar du
dig enkelt och snabbt. Comfort Hotel Winn ligger mitt i staden, bara 15 minuter från flygplatsen och
flygbussen stannar precis utanför hotellet.
I samband med orienteringstävlingar 25-28/5 och 15-17/9 2017 erbjuds 10% på vid bokningen
gällande dynamiska priser. Dessa priser innebär för det mesta att det blir billigare ju tidigare man
bokar.
Boka på
Mail: co.umea@choice.se
Telefon: 090-71 11 27
Hemsida: https://www.nordicchoicehotels.se/comfort/comfort-hotel-winn/
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U&ME HOTEL

U&Me Hotel är ett nytänkande och gränslöst hotell där du som gäst är med och skapar din vistelse;
om du vill ha mycket eller lite, krydda med mervärden och upplevelser eller ta del av inspiration och
tips från de som kan Umeå.
Här bor du kompakt eller rymligt, spartanskt eller lyxigt, på låg eller hög höjd på våning 6-13 i Väven.
Vi har 162 rum i storlekarna S, M, L och XL. Sängarna är vända ut mot fönstret med utsikt över staden
och/eller älven. U&Me Hotel har ingen traditionell reception. Hos oss checkar du in själv, enkelt och
snabbt i våra incheckningsdiskar (precis som på flyget), mitt på vårt och Vävens inomhustorg.
Torget är också din lobby med restaurang, café, bageri och delikatessbutik med personal på plats en
stor del av dygnets timmar. På Kulturbageriet på torget äter du också din frukost. U&Me's läge mitt i
Väven gör att du bor mitt i Umeås nya kulturarena vid älven. Hos oss ska alla känna sig välkomna,
kunna bo och uppleva staden - oavsett resans syfte eller plånbokens storlek. Även det är en viktig del
av en ny hotellkultur.
I samband med orienteringstävlingarna 25-28/5 och 15-17/9 2017 erbjuds:
Enkelrum: 550kr
Dubbelrum 600kr
Boka på
Mail: info@umehotel.se
Hemsida: http://www.umehotel.se/om-hotellet
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FIRST HOTELL DRAGONEN

Hotell Dragonen ligger centralt i Umeå och på gångavstånd finns allt du kan önska i form av
kommunikationer, shopping och nöjen. Med personlig och familjär framtoning är det vår främsta
uppgift att se till att du ska trivas hos oss.
Hos oss finns allt samlat under ett tak - boende, konferens, relax, och från och med våren 2015 har vi
vår alldeles egna restaurang Harriets som serverar hemlagad husmanskost med en tvist. Trådlöst
internet finns i alla rum. Kommer ni med egen buss finns parkeringar på gångavstånd.
25-28/5
Enkel
Dubbel
Trippel

från pris per natt
590 kr i economy/690 kr i standard
790 kr
990 kr

15-17/9
Enkel
Dubbel
Trippel

från pris per natt
620 kr i economy/720 kr i standard
820/natten
1020/natten

Boka på
Mail: reception.dragonen@firsthotels.se
Telefon: 090-12 58 00
Hemsida: http://www.firsthotels.se/Vara-Hotell/Hotell-i-Sverige/Umea/First-Hotel-Dragonen/
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HOTELL BJöRKEN

Välkommen till Hotell Björken som ligger i anslutning till Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Universitet och med promenadavstånd till IKSU Sportcenter. Här kan du bo i enkel-, dubbel- 3-bäddseller 4-bäddsrum.
Hotell Björken värnar om miljön och är sedan 1997 miljöcertifierat av Umeå kommun.
Det är en 15 minuters promenad till city och du har busshållplatser precis utanför hotellet där både
lokal- och fjärrtrafik ansluter.
Enkelrum 734:-/natt
Dubbelrum 929:-/natt
Kombi (enkelsäng och bäddsoffa för två) 1124:-/natt
Familjerum (dubbelsäng och bäddsoffa för två) 1234:-/natt
Extrasäng 400:-/natt
Alla priser inkluderar middag och frukost.
Boka på
Mail: hotell.bjorken.se@sodexo.com
Telefon: 090-10 87 00
Hemsida: http://www.sodexomeetings.se/bjorken/
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KFUM HOSTEL UMEÅ

Vandrarhemmet drivs av KFUM Umeå. Vi håller öppet året runt och vi ligger på
bekvämt promenadavstånd till Umeås nöjesutbud, shopping, buss- och tågstation.
Vi erbjuder 57 sängplatser med pris från 195:-/natt i sovsal (frukost ingår ej i detta pris).
Dusch och WC finns i nära anslutning till rummet.
Vill du laga egen mat finns självhushållskök med all köksutrustning som kan behövas. Café 22 ligger i
samma hus som vandrarhemmet och där finns frukost för självbetjäning vardagar kl. 07.00-08.30,
helger kl. 08.00-09.30.
Vi har även två lägenheter till uthyrning. Den större lägenheten är ca 30 m2, med sovalkov (2
resårsängar), kök, dusch/wc samt litet tv-rum med en bäddsoffa. Den mindre är ca 20 m2 med en
resårsäng, litet kök, soffhörna och tv. Kontakta oss för mer information och prisuppgift. (För
närvarande uthyrda). Parkering finns i nära anslutning till vandrarhemmet på parkeringshuset Nanna
samt Navet. Som vår gäst har du tillgång till gratis WiFi samt tvättstuga med torkskåp och
torktumlare.
Vill du slippa ifrån städningen vid avresa så kan du beställa slutstädning mot en avgift. I övriga fall
skall du som gäst städa rummet innan avresa, städutrustning finns i korridoren. Vi är anslutna
till SVIF.
Boka på
http://hostel.umea.kfum.se/bokning/
090 - 18 57 18
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OK HOTELL

OK Hotell ligger i ett lugnt villakvarter, 10 minuters promenadväg från centrum med sitt rika utbud av
restauranger, pubar och kultur. Hotellet har 43 rum med kabel-TV, telefon och dusch. Majoriteten av
rummen är rökfria. Många av våra gäster väljer att koppla av i Umeås största grönområde, Gammlia,
som börjar 200 meter från hotellet. Där kan du välja mellan promenadstråk, 11 km motionsspår,
tennisbanor, sim- och sporthall, museum och kafé. Utanför hotellet finns det P-plats med
motorvärmare för varje rum.
Enkelrum 495:- per natt
Dubbelrum 760:- per natt
Trebäddsrum ( har bara ett fåtal) 950:- per natt
Frukost ingår. Fri parkering.
WiFi fritt.
Boka på
090-10 85 00
E-post: okhotell@vasterbotten.ok.se
http://www.okvasterbotten.se/ok-hotell-umea/
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STF VANDRARHEM UMEÅ

Välkommen till oss på STF vandrarhem Umeå. Vi är
ett hemtrevligt och prisvärt vandrarhem i centrala
Umeå i ett hus som har sin historia sedan 1920 talet.
Det är gångavstånd till det mesta och nära till tåg, bussar samt flygbussar.
Hos oss får du bo i ett mysigt hus byggt i början av 1900 talet där det både finns rum med
våningssängar och golvsängar, samt med eller utan dusch och wc på rummen. Vi har totalt 90 bäddar
som är fördelade på 28 rum. I rummen finns förutom sängar, garderob samt bord eller skrivbord.
Som gäst hos oss kan du välja att ta med egna lakan och tillaga din egen frukost eller att köpa till vår
goda frukostbuffé och hyra våra lakan med handduk. Du väljer om du vill städa ditt rum själv vid
avresa eller köpa den tjänsten av oss. Du kan själv välja fritt vad som passar dig bäst!
Vi har enkel, dubbelrum och 4-bäddsrum, men även större rum för grupper samt sovsalar för män
eller kvinnor. Vi har några rum som är djurtillåtna, säg till vid bokning om ni önskar hyra något av
dessa rum.
Boka på
http://www.umeavandrarhem.com/index.html
Mail: info@umeavandrarhem.com
Online via STF:s hemsida på: www.stfturist.se
Telefon: 090- 77 16 50
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FIRST CAMP UMEÅ

Under orienteringstävlingarna erbjuds 10% rabatt på de ordinarie priserna nedan.
Nydalastuga
25-28 maj: 1300 kr/natt
15-17 september: 1200 kr/natt
6 bäddar
Kombinerat allrum/kök som är fullt utrustat.
Två sovrum, det ena med två våningssängar och det andra med en delbar dubbelsäng.
Eget badrum.
Björkstuga
25-28 maj: 1100 kr/natt
15-17 September: 900 kr/natt
4+2 bäddar
Kombinerat allrum/kök som är fullt utrustat. Här finns även en bäddsoffa för två personer.
Sovrummet har två våningssängar.
Eget badrum.
Norrskensstuga
25-28 maj: 1000 kr/natt
15-17 September: 900 kr/natt
4+1 bäddar
Kombinerat allrum/kök som är fullt utrustat. Här finns även en bäddsoffa för en person.
Sovrummet har två våningssängar.
Eget badrum.
Lingonstuga 1100 kr/natt
25-28 maj: 1100 kr/natt
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15-17 September: 900 kr/natt
2+2 bäddar
Nybyggd stuga med kombinerat allrum/kök som är fullt utrustat. Bäddsoffa för två personer.
Sovrummet har en våningssäng.
Eget badrum.
Hel Storstuga 3500 kr/natt (rum 500kr)
16 bäddar.
Åtta stycken rum med en våningssäng i varje rum.
Ett kombinerat kök och allrum som delas med alla rummen.
Två badrum. En med toalett och dusch. En med toalett.
Rummen går även att boka separat för 500 kr/natt/ men under evenemang som detta hyr vi helst ut
hela stugan till ett lag/förening.
Hjortrontorp 450 kr/natt
4+2 bäddar
En enkel sommarstuga med två våningsängar, allrum och litet pentry i ett.
Dusch och toalett finns i det stora servicehuset. Toalett finns i det lilla servicehuset nära stugorna.
Campingtomt med el 250 kr/natt
Campingtomt med el och vatten 300 kr/natt
Det går jättebra att ta med sig egna bäddset, annars går det också att hyra hos oss för 100 kr/person.
Avresestädning tar gästerna hand om själva, eller beställer av oss för en kostnad mellan 295-495kr
boerende på stugans storlek.
Boka på
http://firstcamp.se/boka/
umea@firstcamp.se
090 – 70 26 00

