
Tips på boende under SM-veckan i Linköping! 

 

TeoTess Vandrarhem 
Fogdeg. 33 
586 47 LINKÖPING  
013 - 470 73 10 

• www.teotess.se  
• Ring oss gratis  
•  

Vi är ett privatägt vandrarhem som tillhandahåller logi för både kortare och längre tid. Vi 
skräddarsyr boendelösningar för företag och privatpersoner. Vår målsättning är att erbjuda 
bekvämt boende till ett bra pris.  

Öppettider 

Mån-Fre 10:00-12:00 13:00-20:00 

Lör-Sön 10:00-12:00 13:00-20:00 

Beskrivning 

TeoTess Vandrarhem erbjuder logi i Norrköping och Linköping till både företag och 
privatpersoner, för kortare eller längre tid året om. Bo med hög standard till 
vandrarhemspriser i allt ifrån enkelrum till fyrabäddsrum, eller hela lägenheter med olika 
antal rum. Allt ifrån det som passar din smak och plånbok! Våra boenden är utrustade med 
egen tv på rummet och gemensamt kök med full utrustning samt tvättmaskin 

 
 

Linköpings Vandrarhem & Hotell 
Klosterg. 52 A, 582 23 LINKÖPING    
013-35 90 00  
Fax    
013-35 90 80  
E-post    

 

• www.lvh.se  
• Ring oss gratis  
• Katalogannons  



STF Vandrarhem med hotellrum och lägenheter. Cityläge, hög standard och komfort.  

Öppettider 

Mån-Fre 07:00-19:00 

Lördag 08:00-19:00 

 
 
 

 

Hotell Östergyllen 
Hamng. 2 B 
582 26 LINKÖPING  
013 - 10 20 75 

• www.hotellostergyllen.se/  
• Ring oss gratis  
• Katalogannons  

Prisvärt boende i centrala Linköping.  
Rum från 395:- per natt. Boka rum på hemsidan.  

 

Bekvämt och nära 

Hotell Östergyllen ligger 150 m från Linköpings centralstation, och bara ett par minuters 
promenad från centrum. Det är ett hemtrevligt och prisvärt hotell där du alltid blir personligt 
bemött.  

Lägenheter 

Vi hyr även ut möblerade lägenheter för kortare eller längre kontraktstider. Det finns 
lägenheter på mellan 1 och 3 rum. Kontakta oss för mer information.  

Att bo på Hotell Östergyllen 

Hotellet har 17 enkelrum och 11 dubbelrum, alla utrustade med kabel-TV. Frukostbuffé ingår 
alltid, och serveras i matsalen. Fri parkering finns på innergården bakom hotellet.  

 



 
 

 

Ekoxen, Quality Hotel 
Klosterg. 68 
582 23 LINKÖPING  
013 - 25 26 00 

• www.ekoxen.se  
• Ring oss gratis  
•  

Centralt men lugnt beläget vid Linköpings vackraste park. Gratis trådlöst bredband. 
Spaavdelning p.a.u.s med stort utbud av spabehandlingar samt pool & bastu. Restaurang 
Britto arbetar med lokala råvaror i samarbete med Regional Matkultur.  

Öppettider 

Mån-Fre Dygnet runt 

Lör-Sön Dygnet runt 

 

Stångå Hotell 
Tullgränd 4 
582 22 LINKÖPING  
013 - 31 12 75 

• www.stanga.se  
• Ring oss gratis  
•  
• Boka rum  
• Katalogannons  

Stångå Hotell är ett populärt, familjeägt hotell beläget i centrum av Linköping. Gratis trådlöst 
Internet. Hög standard till ett bra pris. 150 meter till resecentrum med tåg och bussar. Nära till 
Cloetta Center, shopping och restauranger.  

Öppettider 

Mån-Fre 06:45-22:00 

Lör-Sön 08:00-22:00 

Centralt och prisvärt hotell med personlig service 



Stångå Hotell är ett familjeägt hotell i andra generationen med personlig service och rum med 
hög standard. Alla rum är utrustade med vattenkokare, takfläkt, minikylskåp och TV med bl a 
Canal +. Hotellet är klassificerat av SHR med tre stjärnor och renoveringar genomförs 
löpande för upprätthålla en hög nivå. Vi ingår i Your Hotel som är en samarbetsorganisation 
med hotell på över 100 orter i norra Europa där våra gäster kan samla poäng för erbjudanden 
och rabatter. Här finns bilder på våra rum.  

Radisson SAS Hotel 
St. Torget 9, 582 19 LINKÖPING    
013-12 96 30  
Fax    
013-12 96 30  
Centralbokning    
020-238 238  

• www.linkoping.radissonsas.com  
• Ring oss gratis  
•  
• Boka rum  

Radisson SAS Hotel, Linköping är centralt beläget vid stadens torg, omgivet av restauranger, 
kultur och shopping. Samtliga 91 rum är utrustade med minibar, hårtork, strykjärn och gratis 
tillgång till trådlöst Internet.  

Öppettider 

Mån-Fre Dygnet runt 

Lör-Sön Dygnet runt 

 
 

First Hotel Linköping 
Storg. 70-76 
582 28 LINKÖPING  
013 - 13 02 00 

• www.firsthotels.se/linkoping  
• Ring oss gratis  
•  
• Boka hotellrum  
• Boka rum  

First Hotel Linköping är ett hotell med en modern interiör präglat av personlighet och 
hemkänsla ett stenkast från stadens historia, kultur och nöjen! Här finns konferensmöjligheter, 
Bar & Bistro, takvåningsrelax, squashhall och eget varmgarage.  

Öppettider 

Mån-Fre Dygnet runt 



Lör-Sön Dygnet runt 

 
 
 

Best Western Hotel Linköping 
Hantverkareg. 1 
582 23 LINKÖPING  
013 - 12 90 00 

• www.hotellinkoping.se  
• Boka rum  

1 mars 2009 öppnar Linköpings nya affärs- och nöjeshotell vid Stora Torget. 

Sökord 

Hotell och boende -  

Hotellrum, Sviter  
 
 

Hotell du Nord AB 
Repslagareg. 5, 582 22 LINKÖPING    
013-12 98 95  
Fax    
013-14 52 91  
E-post    

 

• www.hotelldunord.se  

 
 
 


