Scandic Umeå har allt för just dig!
2012 är året då Scandic Umeå och IBK Dalen började sitt samarbete, det betyder mycket för oss båda men även för er som lag. I
och med vårt samarbete erbjuds alla IBK Dalens inbjudna lag specialpriser på båda våra Scandichotell i Umeå. Vi hälsar er
hjärtligt välkomna till oss och lovar att vi ska göra allt vi kan för att se till så att Ni är på topp när det väl gäller!
Nytt från jan 2016 är att vi har en helt unik avdelning i vår fantastiska frukost som är till för allergiker och intoleranta.

Scandic Umeå Syd
Hotellet är beläget på södra sidan av älven, 15 minuters
promenad från centrum och Plaza. Här bor du precis intill
E4:an med gratis parkeringsplats. Hotellet har 161 hotellrum
och 9 konferenslokaler fördelat på två våningsplan. På första
planet finns en relaxavdelning med bastu och pool och i
anslutning till relaxavdelningen finns vårat gym. Scandic Syd
är känt för sin restaurang som även kvällstid erbjuder varm
buffé och á la cartê. Scandic Syd har precis som Plaza en SHOP
som är öppen dygnet runt. Scandic Syd är ett familjärt och
barnvänligt hotell med sin inomhuspool och sitt alldeles nya
lekrum, här kan du avnjuta en mysig helg tillsammans med
familjen ett stenkast bort från city.
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Scandic Plaza Umeå
Vårt 14 våningar höga cityhotell mitt i Umeå. Hotellet har 196 hotellrum
och 10 konferensrum, relaxavdelning med bastu på 14:e våningen med en
fantastisk utsikt över älven och den södra delen av staden. Vi har ett
nybyggt gym på första våningen som du som gäst naturligtvis får nyttja
helt utan extra kostnad. Restaurangen på entréplanet är öppen för
frukost, lunch och middag och erbjuder alltid en varierad meny för alla
smaker och när restaurangen är stängd finns vår SHOP med matigare
mackor och sallader, vår SHOP är alltid öppen och här finns allt du kan
tänkas ha glömt – tandborsten, leksakerna, halstabletter eller klädborsten…
Hos oss bor du i en avslappnad och inbjudande miljö precis i anslutning till
gågatan och Umeås shopping och nöjesliv.

Scandic Umeå Syd
Yrkesvägen 8
904 20 Umeå
090-205 60 00
umea@scandichotels.com

Scandic Plaza Umeå
Storgatan 40
903 26 Umeå
090-205 63 00
plazaumea@scandichotels.com

