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Design och kvalitetshotellet i Nääs Fa-
briker fyller ett år i oktober och lockar 
allt fl er gäster till den kulturhistoriskt 
rika miljön vid Sävelångens strand.

- Jag lovar, vi kan se till att du kan 
koppla av en helg, säger Magnus Fly-
gare ny chef på anläggningen.

Nääs Fabriker är en levande mötesplats som 
idag sjuder av liv och aktivitet. Motorn i denna 
mötesplats är Nääs Fabriker Hotell & Restau-
rang.

- Ja, jag ser det så. Måndagar till fredagar 
marknadsför vi oss till företag, myndigheter 
och kommuner som konferenshotell med över-
nattning. På bara ett år har våra kärnvärden 
som design, personligt bemötande, god mat 
och unik miljö uppskattats av marknaden. Det 
ser vi på antalet bokningar i höst. Till helgen 
förvandlas hotellet till en inspirerande och 
avkopplande oas – ett ställe att njuta av livets 
goda som ger energi i höstmörkret.

Mjuka värden
För att vara en anläggning i robust fabriks-
miljö är det de mjuka värdena som får besö-
karna att återvända till Nääs Fabriker Hotell 
& Restaurang.

Magnus Flygare förklarar:
- För oss är personlig service ett genuint 

personligt möte med våra gäster. Vi är en unik 
anläggning och våra gäster ska behandlas som 
unika individer. Vårt signum är att vi verkli-
gen tar hand om våra gäster.

Nääs Fabriker Hotell & Restaurang kan där-
för fresta med fyra generösa weekend erbju-
dande – något för alla smaker.

Gourmetweekend
Ett paket riktat till dig som gillar god mat & 
dryck i härlig atmosfär. Restaurangens köks-
mästare Martin Lennartsson har tillsammans 
med köket komponerat ihop en trerätters gour-
metmeny.

En natt i dubbelrum, afternoon tea, 
trerätters meny, pocketbok, tillgång 
till bastu, frukostbuffé.

Pris 1250 kr per person.

Kropp & själ
Tillsammans med Nääs skönhetsfa-
brik erbjuder Nääs Fabriker Hotell & 
Restaurang ett paket med valfri mas-
sagebehandling på 60 minuter. Låt 
Nääs skönhetsfabrik ta hand om det 
kroppsliga och överlåt det själsliga till 
hotellet.

En natt i dubbelrum, afternoon tea, valfri 
massagebehandling 60 min, trerätters meny, 
pocketbok, tillgång till bastu, frukostbuffé.

Pris 1950 kr per person.

Ett möte utöver det vanliga
Nääs Fabriker Hotell & Restaurang satsar på weekendpaket

Tel: 031-799 63 00
hotell.naasfabriker@fazer.se
www.naasfabrikerhotell.se

Visionerna har alltid fått blomma på Nääs Fabriker. Det stora bomullsspinneriet vid Sävelångens strand byggdes på 1800-talet. Idag omsluter 
de gamla tegelväggarna ett av landets mest spektakulära hotell.  Här är allt lite större, genuinare och generösare. Inget har sparats för att skapa 
upplevelser långt bortom lagom.

Rummen i Nääs Fabriker Hotell & Restaurang är påkostade, bekväma och liknar inget du sett 
tidigare. De rymliga förutsättningarna har inspirerat inredarna att göra det oväntade och 
ohämmade. Varje rum är därför en kompromisslös upplevelse.

Fakta:

Nääs Fabriker Hotell & Restaurang drivs 
av Fazer Amica som äger tolv liknande 
anläggningar i Sverige, främst i Mälarda-
len. Nääs Fabriker Hotell & Restaurang 
är det första i Västsverige.

Anläggningen har 57 rum, restaurang-
en kan ta emot upp till 150 gäster och 
Nääs Fabriker Hotell & Restaurang är en 
toppmodern konferensanläggning med 
ljusa och fräscha lokaler med plats från 
12 till 100 konferensdeltagare. De två 
båthusen på trädäcket vid Sävelångens 
strand passar perfekt för såväl fester som 
möten eller gemensamma matlagnings-
övningar.

Hela året erbjuder Nääs Fabriker Hotell 
& Restaurang program, temaveckor och 
aktiviteter som fi ske, golf (Öijareds golf-
bana, en av Europas största golfanlägg-
ningar med fyra banor), historiska rund-
vandringar, vinprovningar, jazzkvällar, 
after business på fredagskvällar m.m.

Anläggningen har även ett nära sam-
arbete med Nääs skönhetsfabrik på Nääs 
Fabriker.

Lyxweekend
För dig som vill ha något utöver det vanliga 
erbjuder vi en lyxweekend där inget är sparat 
på.

            På helgen förvandlas hotellet 
till en inspirerande och avkopplande 
oas – ett ställe att njuta av livets goda 
som ger energi i höstmörkret
Magnus Flygare, platschef 
Nääs Fabriker Hotell & Restaurang 

” En natt i dubbelrum de lux/superior, 
afternoon tea, pocketbok, champagne, 
choklad & frukt på rummet, femrätters 
avsmakningsmeny, tillgång till bastu, 
frukostbuffé.

Pris 1750 kr per person.

Lugn & ro
Vill ni komma bort för en stunds avkopp-
ling till ett rimligt pris rekommenderas 
detta paket.

En natt i dubbelrum, tvårätters meny, 
tillgång till bastu, pocketbok, frukostbuffé.

Pris 990 kr per person.
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