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MED
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RUM

Våren 2019 slår vi upp
dörrarna till Åby Hotel
Nu bygger vi ett hotelI där upplevelsen
står i fokus. I direkt anslutning till
Åbymässan och Åbytravet byggs den
sexton våningar höga byggnaden som
består av hotell, möteslokaler, kontor
och gym. Närheten till Åbytravet
lägger den pulserande tonen.
Som gäst får man uppleva en atmosfär
full av möjligheter. Låt kollegor och
samarbetspartners uppleva konferenser
med aktiviteter på plats, eller bara njut
av hotellvistelsen och låt bra service,
god mat och kanske ett pass på
gymmet förgylla besöket.

Åbymässan
och Åbytravet
I anslutning till hotellet ligger
Åbymässan och Åbytravet.
Mässor och event hör till vardagen
och på Åbytravet njuter man av
V75 med inte minst Olympiatravet och Åbys Stora Pris, V86,
hopp och dressyr.
Vi kommer erbjuda 10 500 kvm
mässyta och konferenslokaler
i olika storlekar för upp till
3000 personer.
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FAKTA

•
•

223 dubbelrum
16 våningar

• Longstay rum med pentry
och matplats
• Bar & restaurang
• Parkering
• Gym – Friskis & Svettis
• Konferenslokaler i
olika storlekar för upp

3 000 personer.
Mässa med 10 500 kvm

till
•

Läge och omgivning
• Hotellet ligger bra beläget fem minuter
från Mölndal Centrum, 25 minuter till
Landvetter och 15 minuter till
Göteborg Centralstation.

GÖTEBORGS CENTRALSTATION
ULLEVI
LISEBERG

utställningsyta

GÖTEBORG LANDVETTER
AIRPORT
E6

MÖLNDAL

• Med närheten till Åbymässan och
dess mässor och event har hotellet
ett ypperligt läge för konferenser
och företagsevenemang.
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• Åbytravet bjuder in till upplevelse och
puls och från hotellrummen kan man se
de vackra hästarna och följa loppen.
• Till Åby Arena hör även en stor och
lättillgänglig parkering.
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MÖLNDAL
STATION

