-Precis som
hemma, bara
stavat annorlunda.
Namnet talar för sig självt, men låt oss
berätta lite mer om varför HOOM Home &
Hotel är det perfekta alternativet för alla som
vill spendera mer än några dagar i Stockholm
med omgivning.
Vi erbjuder utrymmet och komforten som i ett hem,
med standarden och servicen som ett modernt
hotell. HOOM Home & Hotel är designat av den
prisbelönta arkitekten Andreas Martin Lööf för att
vara ett fulländat boendealternativ för företag med
anställda som arbetar och bor tillfälligt i vår huvudstad, samt för privatpersoner och familjer som söker
ett flexibelt och komfortabelt alternativ till
traditionella hotell.
Vila ut, arbeta, eller bjud över vänner på en hemlagad måltid, träna på vårt gym eller koppla av i
bastun. Vi har servicen och bekvämligheterna för att
du ska känna dig som hemma även när du bor borta.
Med vårt läge är Veddesta, endast 20 minuter från
centrala Stockholm, nära natur och golfbana, och
cykelavstånd till ett av Sveriges största shoppingcenters är vi säkra på att er fritid blir lika angenäm
som ert boende.
Det är lätt att trivas och känna sig som hemma här,
vilket är exakt vad vi vill att våra gäster ska uppleva.

HOTELLET
• 153 lägenheter
• 24/7 service desk
• Lobby shop
• Loungerum
• Mötesrum
• Gratis parkering
• Business center
• Gym
• Bastu
•

WIFI

• Trädgård med grill

-Busshållplats
precis vid hotellet.
Reserva'on: +46 8 678 80 60

Bru4ovägen 15 175 43 Järfälla, Sweden

www.hoomhotel.com

-Bo hos oss i dagar, veckor
eller månader. Ju längre du
stannar, desto bäYre
blir priset.

Di) HEM
• Lägenhet med kök (25 kvm)
• Balkong i varje rum (3 kvm)
• Stora badrum
• Generöst med förvaring (garderob & lådor)
• Smart TV (Chromecast, USB, HDMI)
• Strykbräda, strykjärn, hårtork

•
•
•
•
•

Fullt utrustat kök:
Diskmaskin
Kyl & Frys
Kombinerad ugn/micro
Spis med keramikhäll
Tallrikar, bestick, glas

Ring, maila eller besök oss på vår hemsida så hjälper vi dig med din
bokning. Om du har eY företag med eY återkommande logibehov
skräddarsyr vi eY avtal som passar just er verksamhet.

Reserva'on: +46 8 678 80 60

Bru4ovägen 15 175 43 Järfälla, Sweden

www.hoomhotel.com

