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Information
Län: Södermanland
Kommun: Flen
Kategorier: Hotell, Konferensanläggningar
Position: 59.1394,16.72

Kontaktuppgifter
Tel: 0157-24580
E-post: info@hotellmalmkoping.se
Hemsida: http://www.hotellmalmkoping.se/index.php
Facebook: https://www.facebook.com/hotellmalmkoping

Beskrivning
Välkommen till Hotel Malmköping

´Den bästa konferensanläggningen i hjärtat av Sörmland´

Vi är en modern hotell- och konferensanläggning som tar emot
grupper, konferenser och festarrangemang. Hotellet ligger ostört
på en höjd mitt i Malmköping, omgiven av vacker natur och med
en härlig utsikt.

Hotellet är helrenoverat under 2000-talet och har 45 rum med
sammanlagt 70 bäddar.

Kom och njut!

Konferenser
Till våra konferensgäster erbjuder vi flera olika alternativ av
lokaler för 10 - 110 deltagare. Utöver detta har vi fem grupprum
för ca sex personer vardera. Alla konferenslokaler är ljusa, luftiga
och belägna i markplan. De är utrustade med modern teknik och
den stora lokalen har även hörslinga. Alla konferenslokaler är
tillgängliga för rullstolsbundna. I konferenslokalerna finns vatten,
godis, frukt och anteckningsmaterial.

Konferenslokalerna är utrustade med PC-kanon, OH, whiteboard
och blädderblock.

Hela anläggningen har trådlöst internet.

I helpensionspriset ingår: ankomstkaffe med smörgåsbuffé,
konferenslunch, eftermiddagskaffe med hembakat kaffebröd,
trerätters serverad middag och logi med frukost.

Konferenslokal tillkommer. 

Våra rum
Vi har 45 rum fördelat på 20 dubbelrum, en liten svit, ett
familjerum och 25 enkelrum totalt 80 bäddar. I enkelrummen kan
du välja på 90, 120 eller 140 cm bred säng.

Rummen är smakfullt inredda med bland annat helkaklade
badrum.

Samtliga rum har TV, trådlöst internet samt hårfön.



Restaurang
Vår restaurang rymmer 80 personer. Vi har en stor härlig altan
där vi under sommarhalvåret kan servera över 100 gäster. 

Vi strävar efter att så långt det går använda lokalproducerade
råvaror som kommer från gårdar och tillverkare i Sörmland.

Restaurangen håller öppet för våra boende gäster samt grupper
på vardagar, på helger endast för större sällskap.

Frukost serveras alltid till våra hotellgäster.

 
Bar
I anslutning till receptionen ligger vår bar, där vi serverar en
lättare barmeny på kvällarna och självklart något gott att dricka
till.

 
Bodega
Vår bodega är perfekt för din vin-, whisky-, ost- eller
chokladprovning i en mysig miljö. Den passar också för det lilla
sällskapet som vill ha en egen liten matsal (ca 25p).

Priser
Se hemsidan för mer information.

Öppettider
Se hemsidan för mer information.

Vägbeskrivning
Furugatan
642 60 Malmköping

Hotel Malmköping ligger i hjärtat av Sörmland och avstånden till
Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping skiljer sig inte mycket. Från
Stockholm är det 11 mil till oss och från Norrköping är avståndet 9
mil.

+Från E4 och Nyköping söderifrån: Rv 53 norrut mot Eskilstuna,
buss 701/801
+Från E20 och Eskilstuna norrifrån: Rv 53 söderut i riktning mot
Nyköping, buss 701/801 alternativt Pulsen mot Vingåker
+Från Strängnäs: Rv 55 alternativt buss nr 337
+Från Katrineholm-Flen: Rv 55 mot Malmköping, med buss nr
430 eller Pulsen från Vingåker mot Eskilstuna
+Från Stockholm: Med bil E20 västerut till Strängnäs, sedan
vänster Rv 55 i riktning mot Katrineholm-Norrköping.
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