
 

 

 

 

 

Logi under NUSS Norrköping 2021 

 
Beställning sker via Forms på denna länk ”Beställning av boende NUSS 2021” 
senast den 28 juni kl. 11.00. Förutom på de hotel som ni tar kontakt med själva enligt 
noteringar nedan. 
 

Boende på Turistgården 
Turistgårdens vandrarhem i Norrköping ligger i Norrköping, cirka 4 km från Centralbadet. Privat 
parkering vid boendet erbjuds utan extra kostnad. Norrköpings järnvägsstation 1 km från 
Turistgårdens vandrarhem. Alla rum har platt-TV och eget eller delat badrum. I vissa rum finns även 
en sitthörna där du kan koppla av. På Turistgårdens vandrarhem i Norrköping är WiFi gratis i samtliga 
utrymmen. 
 
Enkelrum 645:-/dag 
2-Bäddsrum 545:-/dag. 
3-bäddsrum 945:-/dag. 
Frukost ingår. 
 
turistgarden.se/ 

 

Boende på Södra Hotellet 
Litet enkelrum med toalett ej dusch (finns dusch i relaxen) Pris: 795 kr/natt 
1 rum med 120 cm säng 
 
Standardrum  
Pris: enkel 1165 kr/natt, dubbel 1265 kr/natt 
3 med dubbelsäng som passar bra som enkelrum 
2 med två enkelsängar 
 
Superior rum dubbel   
Pris: 1445 kr/natt 
1 med dubbelsäng 
1 med två enkelsängar 
 
Trebäddsrum Superior  
Pris: 1645 kr/natt 
2 med dubbelsäng + 1 extrasäng 
1 med två separata sängar + 1 extrasäng 
 
Familjerum i källarplan  
Pris: 1645 kr/natt 
1 med två separata sängar + bäddsoffa (140 cm bred) upp till 4 personer 
 
Familjerum Superior  
Pris: 1845 kr/natt 
2 med två separata sängar + bäddsoffa (120 cm bred) upp till 4 personer 
 
Annexrum (husdjur tillåtna, extrautrustat med pentry) 
1 med två enkelsängar Pris: 1295 kr/natt 

https://turistgarden.se/


 

1 med en säng + 1 extrasäng kan fungera både som ett enkelrum och ett dubbelrum Pris: enkel 1195 
kr/natt, dubbel 1295 kr/natt 
 
I alla priser ingår frukost. Vi har en större lounge, gästkök och bastu i bottenplan. 
Vi har ett begränsat antal P-platser på hotellets tomt som går att förboka, 60 kr/natt.  

 
www.sodrahotellet.se/ 
 

Boende på Scandic Strömmen 
 
På Strömmen erbjuder vi enkel & dubbel till specialpris: 
 
Dubbelrum 1350kr 
Enkelrum 750kr 
 
Gästerna behöver ringa eller maila till våra reception så bokar hotellet in och man uppger koden: 
NUSS 
 
Scandic Strömmen: 
011-495 52 00 
strommen@scandichotels.com 
 

Boende på Scandic Nord 
 
På Nord erbjuder vi 3 & 4 bädds till specialpris 
 
Trebäddsrum 1700kr 
Fyrbäddsrum 2000kr 
 
Gästerna behöver ringa eller maila till reception så bokar hotellet in och man uppger koden: NUSS 
 
Scandic Norrköping Nord: 
011-495 55 00 
norrkopingnord@scandichotels.com 

 
Boende på Strand Hotell 
 
Strand Hotell, Norrköping, ligger i ett vackert kulturhus från 1890-talet. Centralt beläget, ca 300 meter 
från tågstationen, mitt i stadens kärna och intill vackra Motala Ström. Hotell Strand har drivits som 
hotell sedan 1930-talet, men har ny regi från och med 2019. 
 
011-169900 
 
Gästerna behöver ringa in till receptionen så bokar hotellet era rum och ni uppger koden: NUSS NKK 
simtävling. 
 
Övrigt 
 
Vi kan tyvärr inte erbjuda något boende i skolsal/sporthall eftersom enligt råd och restriktioner så ska 
man undvika att övernatta i stora sovsalar. 

http://www.sodrahotellet.se/
mailto:strommen@scandichotels.com
mailto:norrkopingnord@scandichotels.com

