
 

 
 
 
 

Scandic Södertälje 

 
Väljer du att svänga av till oss kommer du så långt ifrån tråkig vägmat man kan komma. Restaurangen 
bjuder på klassiker som exempelvis Caesarsallad som gör dig pigg bakom ratten. Innan du åker igen 
kommer du att vilja gå in i vårt jättestora vardagsrum för att spela biljard eller flipper. Eller bara sträcka på 
benen framför öppna spisen och läsa något ur vår läshylla. Välkommen till morgondagens väghotell! 

 

Rationella argument: 
• Ett utmärkt läge, i omedelbar närhet av Södertälje tågstation och hamn, E4 samt E20. Mittemot 

Scania-industriområdet. 

• Fri parkering, stor bussparkering vid hotellet. 

• Köksbaren med okonstlad meny med allt från våra populära klassiker till enklare rätter som du kan 
njuta av i en mjuk fåtölj. Allt från kastruller till soffor utstrålar en lekfull retrokänsla som fångar upp 
vår historia som väghotell.    

 

Emotionella argument: 
• Avslappnad, skön miljö i retrostil. Öppen spis så du kan njuta av något gott att dricka framför brasan 

i en av våra sköna soffor. 

• Mysig relaxavdelning med pool och bastu. 

• Personlig service från alla som jobbar   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Scandic Södertälje 

Välkommen till Scandic Skogshöjd i centrala Södertälje, 30 km från Stockholm och med ett lugnt läge i en 
av de äldsta stadsdelarna. Här finns 225 rum med 360 bäddar. Scandic Skogshöjd är en värld av intryck, 
upplevelser, känslor och idéer. Hos oss får du en upplevelse utöver det vanliga, du lämnar oss fylld av 
energi.  

 

Rationella argument: 
• Ett utmärkt läge med promenadavstånd till Södertälje centrum och tågstationen 

• Fri utomhusparkering och garage mot en kostnad. 

• Skogshöjd Spa, vuxet och exklusivt, är en plats för njutning och avkoppling. Här finns pool, 
bubbelpooler, bastu och ångbastu.  

• Scandic Skogshöjds restaurang serverar modern mat i en ljus och inspirerande miljö. Plats för 250 
gäster i matsalen och 110 gäster i den angränsande festvåningen 

Emotionella argument: 
• Mysigt SPA med möjlighet till sköna behandlingar 

• Personlig service från alla som jobbar  


