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Om Hotellet – Direkt anslut till E20. 

Antal hotellrum 

208 st. - 367 bäddar 

Antal konferenslokaler 

9 st. - plats för upp till 100 deltagare 

Avstånd flygplats 

Arlanda Airport: 53 km, 

ca 45 min med bil 

Avstånd från Stockholm C 

15 km, ca 15 min med bil 

Avstånd från Södertälje 

20 Km, ca. 18 min med bil 

Avstånd från lokaltrafik 

Tunnelbana: Skärholmen, 550 m 

 

                                

 

Hej alla basketfantaster!  

Best Western PLUS Hotel Prince Philip I Skärholmen vill ge erat lag den ultimata uppladdningen under 

Scania cup. Erat lag kan vakna upp på ett nyrenoverat hotell och börja dagen med en av Stockholms 

bästa frukostbuffé. För att sedan ha en matchgenomgång i någon utav våra 9 konferenslokaler och 

sedan avsluta dagen, efter alla matcher, med en middag i restaurangen tillsammans med laget där ni 

kan utmana varandra i biljard eller shuffle board efteråt. 

Man har också tillgång till våran nyrenoverade avdelning med relax, bastu och gym som spelare, 

ledare och familj kan använda för att förbereda sig inför alla matcher. 

Fr.o.m. Februari 2017 är 70 St. av våra rum nyrenoverade.  

 

Närområdet:  

Best Western PLUS Hotel Prince Philip är omgiven utav 

shopping – och upplevelser. Hotellet ligger dörr i dörr  

med Skärholmen Centrum som har över 200 butiker 

och på andra sidan motorvägen ligger Kungen Kurva  

Shoppingcentrum och upplevelsecentrumet, Heron City.  

Där man kan gå på bio, eller äta och bowla på O’ Learys.  

Det är 550 M. till närmsta tunnelbana och ca. 20 min 

till Stockholm T – central med Röda linjen. Hotellet har 

friparkering med inhägnad för våra gäster som gör det 

smidigt att ta sig in till Stockholm över dagen.  

 

 

 

 

Receptionen är bemannat dygnet runt för att ge era fans och erat lag den bästa upplevelsen under 

Scania Cup. Har du några speciella önskemål innan ankomsten så är du varmt välkommen att höra av 

dig till oss.  

Frukost, parkering, Wi – Fi, relax – och gym ingår i priserna.  

 

http://www.princephilip.se/

