
 
 

ERBJUDANDE TILL MEDLEMMAR I HANDELSKAMMAREN  
KONFERENS & BOENDE MED FRUKOST 

 
VÄLKOMMEN TILL VÅRA HOTELL  

Hotel Statt i Hässleholm samt V Hotel och The Vault Hotel i Helsingborg 
Hotellen ingår i hotellkedjan BWH Hotel Group 

Information om hotellen längre ned.  
 

Avtalsperiod 2023 
   

✓ 15% rabatt på 
o aktuellt dagspris vid bokning av rum och frukost. 
o mat på hotellens restauranger i samband med boende.  
o dygnskonferens, dagkonferens (minst 15p för paketpris) 

✓ Uppgradering i mån av plats. Detta sker i samband med incheckning.  
✓ Samla poäng till Best Western Rewards alt. SAS Euro Bonus  
✓ Erbjudandet gäller både privat och i affärssammanhang.  

(Rabatt  gäller endast ordinarie priser.)  

 
VID BOKNING 
Uppge alltid HANDELSKAMMAREN för att erhålla rätt pris.  
Bokning via respektive hemsida med företagskod: HANDELSKAMMAREN  
 

 
************************************** 

VÄLKOMMEN TILL HOTEL STATT HÄSSLEHOLM – Knutpunkten som förbinder södra Sverige  

Totalrenoverat | 93 rum | 138 bäddar | Konferens >230 p | 5 mötesrum med dagsljus och modern 
teknik | Chromecast på alla rum | Restaurang Lobbybaren.  
 
Totalrenoverade och vackra konferenshotellet Statt har perfekt läge för konferens och möten med 
100m till centralen i en av Skånes största järnvägsknutar, 1 km från närmsta golfbana och med en av 
Hovdalas vackra vandringleder som startar precis utanför entrén.  

Personlighet, mat, kvalité och atmosfär är viktigt för oss. Vi gör det enkelt. Vår ambition är att ge ett 
värdskap och en totalupplevelse som får dig att vilja komma tillbaka om och om igen.   

Hotel Statt I Hässleholm | 0451-890 00 | info@statt.se | http://www.statt.se 
 

 

 

 

 

 

info@statt.se
http://www.statt.se/


 
 VÄLKOMMEN TILL V HOTEL HELSINGBORG  

 

Totalrenoverat |49 rum | Styrelserum 8 p| Smart TV och Apple TV |Fransk restaurang Bistro V | Egen 
parkering med laddningsstolpar | AC | Rituals produkter på alla rum 
 
Mitt i hjärtat av Helsingborg, där staden pulserar och gatorna lever ligger V Hotel. En mötesplats för 
dig som att känna dig som hemma. Ett fyrstjärnigt boutiquehotell i ett anrikt hus med all komfort du 
behöver och ett varmt och personligt värdskap. Varje rum är unikt inrett. Slå dig ner i vårt var-
dagsrum för fokuserat arbete eller avslappnat umgänge framför brasan.  
V Hotel | 042-14 44 20 | info@vhotel.se | https://vhotel.se/ 

 

 

VÄLKOMMEN TILL THE VAULT HOTEL 

Totalrenoverat | 56 rum | Konferens >30 p | Chromecast | Restaurang | Gym & Wellness 
 
Oavsett om du reser privat eller i affärer är detta mer än bara ett hotell, det är en upplevelse. Redan i 
entrén överraskas du av den fantastiska byggnaden, atmosfären och personligheten i både inredning 
och värdskap. The Vault Hotel vilar på ett rejält kassaskåp från början av seklet. Från den tid vår 
byggnad var en bank.  
 
Som första svenska hotell en del av internationella lyxkedjan WorldHotels 2020, med särskilt fokus på 
design, musik och konst.  
The Vault Hotel | 042-37 18 00 | reception@thevaulthotel.se | https://thevaulthotel.se/ 

info@vhotel.se
https://vhotel.se/
mailto:reception@thevaulthotel.se
https://thevaulthotel.se/

