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En hotellrebell har landat i Norrköping
Nu har dörrarna till hotellrebellen Comfort Hotel Norrköping öppnat. I sann
Nordic Choice Hotels-anda blev detta igår kväll uppmärksammat med en
invigningsfest med glada norrköpingsbor, liveartister, dj och massor av
energi, mod och begeistring. Efter en intensiv öppningshelg och invigning så
ligger nu fokus på att sätta Norrköping på kartan och fortsätta locka fler
besökare till stan
Den 29 mars fick Norrköping 186 nya hotellrum när Petter Stordalens
hotellkoncern Nordic Choice Hotels etablerade sig i staden genom Comfort
Hotel Norrköping. Igår kväll invigdes hotellet formellt med festglada
norrköpingsbor.

- Hela teamet känner att det är helt fantastiskt att hotellrummen nu är fyllda
och det är liv och rörelse i lobbyn. Den här dagen har vi längtat efter i ett års
tid och det absolut bästa är att jag verkar ha delat det med norrköpingsborna.
Vi har blivit emottagna med öppna armar i stan, och öppningshelgen har varit
fantastisk. Vi har haft öppet hus med många människor som har besökt oss,
och nu invigningsfest. Jag är säker på att all den här härliga energin vi de
senaste dagarna laddat stället med kommer märkas hos våra gäster, säger
VD:n och hotelldirektören Hanna Lidén Blom.
Gårdagens invigning gav en hint om vad hotellets gäster framöver kommer
att få uppleva genom skönt mingel i lobbyn med dj, artisten Julia Adams och
musikkollektivet CMYK som gjorde liveuppträdanden.
- Comfort Hotel Norrköping ska vara en samlingspunkt för alla. Ett ställe där
du kan komma in för att ta ett glas med goda vänner, ett ställe för kreativitet
och en startpunkt för att uppleva stan. Igår kväll visade vi vad vi står för och
vad vi kan tillföra Norrköping, säger Hanna Lidén Blom.
Förutom mat och underhållning så fick gästerna under kvällen se hotell- och
konferensrum, restaurang och gym. Faciliteter som kommer att bidra till att
locka fler till stan.
- Den här stan har en otrolig potential och vi kommer arbeta intensivt med
att attrahera nya besökare till Norrköping. Det ska bli fler konferenser,
kongresser och möten i stan och Comfort Hotel Norrköping ska mycket tydligt
bidra till detta, säger Torgeir Silseth, koncernchef för Nordic Choice Hotels.
Hotellet tog emot sina första gäster i fredags och under lördagen hade man
öppet hus för nyfikna Norrköpingsbor.

Fakta Comfort Hotel Norrköping
Antal rum: 186 hotellrum
Mötesrum: 4 rum med en maxkapacitet på 60 personer.
Gym
Bar
Frukostrestaurang
Lobbyshop

Comfort Hotel är urbana och effektiva hotell för resande, som önskar att bo
centralt i moderna och spännande miljöer till ett förnuftigt pris. Comfort Hotels
är en del av Nordic Choice Hotels, en av Nordens ledande hotellkoncerner med
184 hotell på mer än 100 destinationer i Skandinavien och Baltikum.
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