
 

 

Våra 24 kvadratmeter stora Standard dubbelrum är 

inredda med två 90 cm breda sängar och möbler från 

Skandinaviens främsta formgivare. Oavsett om man bor 

på våning 3 eller 22 är utsikten strålande från de stora 

fönstren som sträcker sig från golv till tak. Vissa rum har 

trägolv och vissa heltäckningsmatta. 

 

 

Våra Superior dubbelrum ligger på våning 3 till 22 och 

bjuder på en makalös utsikt över både Malmö och 

Öresund. Rummen är ca 27 kvadratmeter, har två 105 

cm breda sängar, bra förvaring, smidig arbetsyta och 

bekväm sällskapsdel. Bäddfåtölj finns i de flesta rum. 

Badrum med badkar eller dusch. Vissa rum har trägolv 

och vissa heltäckningsmatta. Möblerna kommer från 

Skandinaviens främsta formgivare. 

 

 

Enkelrum Standard 160310 160311 1 1.335 1.495 

Dubbelrum Standard  160310 160311 1 1.513 1.695 

Enkelrum Superior  160310 160311 1 1.513 1.695 

Dubbelrum Superior 160310 160311 1 1.692 1.895 

 

Vänligen notera att rummen erbjuds och bokas i mån av plats. 

Rummen betalas ansvaras för och betalas individuellt av varje gäst.  

Vänligen notera att vi inte fakturerar under 5000 kr ink moms och vid eventuell faktura gör vi 

sedvanlig kreditupplysning och erbjuder vid godkännande 10 dagars kredit. 

Clarion Hotel & Congress Malmö Live, tillhanda senast 2015-02-30. 
 

Vänligen kontakta Clarion Hotel & Congress Malmö Live för att boka; 

E-mail:   book@clarionmalmolive.se 
Telefon:   +46 40 207500 ( välj alternativ 3, för paketbokning) 

Uppge boknings kod: RSYD 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det oformella, sociala och lekfulla hotellalternativet i Malmö, allt samlat under ett tak! 

Comfort Hotel Malmö ligger i det expansiva området mellan stadskärnan och Öresund, strax intill det 

välkända Slagthuset och Centralstationen.   

Här har du nära till det mesta som lockar i stan; shopping, kultur, restauranger och nöjen. 

Enkelrum Standard 160310 160311 1 1.067 1.195 

Dubbelrum Standard  160310 160311 1 1.245 1.395 

 

Vänligen notera att rummen erbjuds och bokas i mån av plats. 

Rummen betalas ansvaras för och betalas individuellt av varje gäst.  

Vänligen notera att vi inte fakturerar under 5000 kr ink moms och vid eventuell faktura gör vi 

sedvanlig kreditupplysning och erbjuder vid godkännande 10 dagars kredit. 

Clarion Hotel & Congress Malmö Live, tillhanda senast 2015-02-30. 
 

Vänligen kontakta Clarion Hotel & Congress Malmö Live för att boka; 

E-mail:   book@clarionmalmolive.se 
Telefon:   +46 40 207500 ( välj alternativ 3, för paketbokning) 

Uppge boknings kod: RSYD 

 

 

 

 

 

 

 


