




Ett levande hotell i genuin miljö 

Sigtuna Stads Hotell har lånat sin glans från
många epoker. Här finns arvet från det medel-
tida Sigtuna. Här finns elegansen från sekelskif-
tets arkitektur. Här finns värmen från femtiota-
lets genuina stadshotell. Och här finns tekniken
från dagens -värld. Resultatet är ett personligt
hotell för affärsresenären, Sigtunabon och den
som söker det lilla extra. Hit är du alltid väl-
kommen, vare sig det är vardag, fest, helgdag
eller högtid.

A living hotel in a historic environment

Sigtuna Stads Hotell draws on the best features
of many different ages. Here you will find the
heritage of mediaeval Sigtuna, the elegance of
early twentieth century architecture, the fifties
warmth of a traditional Swedish Town Hotel –
and all the technology of today’s IT world. The
result is a highly distinctive hotel for visiting
businesspeople, the residents of Sigtuna and 
everyone who is looking for something a little
extra. You are always welcome here, whether 
on weekdays, for a special celebration or for 
a holiday break.



An architectural gem

Sigtuna Stads Hotell stands like a highly polished
stone in the middle of Sweden’s oldest town. In
front of its newly refurbished facade lie the broad
waters of Sigtunaviken, as beautiful as when the
hotel was built in . The whole hotel has
recently been comprehensively renovated to restore
its original appearance. Today it offers  com-
fortable bedrooms together with conference rooms,
dining rooms, bar, lounge and recreation areas.
In short, everything you could want for a success-
ful meeting, a delicious meal and a refreshing
night’s sleep.
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Som ett smycke

Sigtuna Stads Hotell ligger som en välslipad
juvel, mitt inne i Sveriges äldsta stad. Framför
den nyrenoverade fasaden breder Sigtunaviken
ut sig, lika vacker som när hotellet uppfördes
år . Hela hotellet har nyligen genomgått
en omfattande renovering och återfått sin
forna glans. Idag finns här  ombonade rum
tillsammans med möteslokaler, matsalar, bar,
lounge och rekreationsutrymmen. Kort sagt
allt som behövs för ett lyckat möte, en smak-
full måltid och en rogivande nattsömn.
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Välkommen

Welcome



Older than Stockholm

Standing at the junction of Lake Mälaren’s main
navigation channels, Sigtuna was strategically
sited to be Sweden’s first capital. And today
Sigtuna is close to most places in the Mälar
Valley. It’s a -minute journey from Stockholm
Arlanda International Airport and just 

minutes from Stockholm and Uppsala. Our
hotel stands in the town centre, as any good
Town Hotel should. You will be staying on the
main street, Stora Gatan, which follows exactly
the same line as when the town was founded in
the th century. There are museums and old
ruined churches close by, but today the street 
is also full of small boutiques, cafes and a busy
cultural life.

Äldre än Stockholm

Som Sveriges första huvudstad låg Sigtuna
strategiskt placerad, där farlederna möttes i
Mälaren. Än i dag ligger Sigtuna nära det mesta
i hela Mälardalen. Från Arlanda reser du på 
 minuter, från Stockholm tar det  minuter,
från Uppsala likaså. Mitt i staden ligger vårt
hotell, precis som ett stadshotell ska.  Du bor
på Stora Nygatan med samma sträckning som
när stadens grundades på -talet, alldeles i
närheten av stadens kyrkoruiner och museum.
Idag är gatan fylld av små butiker, caféer och
ett myllrande folkliv. 
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Läget

Our location



We opened our doors in 1909

The ground floor once housed a liquor store.
Sigtuna’s first cinema used to occupy the confer-
ence room now called Lilla Torget. And there
was the famous occasion when the then king,
Gustav V, honoured the hotel with a visit and
one of the guests happened to spill milk over the
King from the balcony of his room, which today
bears the appropriate name of the Gustav V
Room. A lot has changed since then and the 
balcony is gone – for you never know when 
the King may pay a visit.
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Vi slog upp portarna 1909

I bottenvåningen hade en gång Spritbolaget
butik. I det konferensrum som idag heter 
lilla torget låg Sigtunas första biograf inhyst.
När hotellet en gång hedrades med celebert
besök av dåvarande kung Gustav V råkade 
en av gästerna spilla mjölk på kungen från 
balkongen till det rum som idag bär det 
passande namnet Gustav V. Mycket har hänt
sedan dess och idag är balkongen borta – man
vet ju aldrig när kungen kommer på besök.
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Huset

The building
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Please come in

The moment you arrive at Reception you can
forget the bustle of the town and all the grind of
travelling. Here calm and tranquillity prevail
and an air of quiet industry enfolds the desk. We
will help you to check in and check out quickly
and efficiently. We have fax, mail, copiers, printers
and Internet connections – everything you may
need during your stay with us. But, surrounding
all this modern technology, the ancient wooden
panelling and carvings create the same harmonious
atmosphere as reigned in old King Gustav’s day.

Stig in

Redan när du stiger in i receptionen, lämnar du
stadens brus och resandets jäkt. Här härskar
lugn och ro. Och en stilla flit stiger upp från
receptionsdisken. Här hjälper vi dig att snabbt
och effektivt checka in och checka ut. Här
finns fax och mail och kopiatorer och printrar
och Internetuppkoppling – ja allt du kan
behöva under din vistelse hos oss. Runt all
modern teknik, ger de gamla träpanelerna och
snickeriarbetena samma harmoni som rådde
under gamle kung Gustavs dagar.
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Reception

Reception
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Panorama
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Panorama



14

Technology and tradition

In our hotel you will find conference facilities for
every requirement. Small and intimate, or large
and efficient. The Lusthuset, for  people, looks
out on a spectacular lake view over Sigtunaviken
and has every technical aid you can think of: a
large -inch screen,  and  players, video
recorder, video conferencing and much more.
Lilla Torget has the same level of technology but
can take up to  people. Our Wine Cellar is as
good for board meetings as it is for wine tastings.
The French Dining Room is ideal as either a
presentation room or a group discussion room.
And so on.

Teknik och tradition

På vårt hotell hittar du möteslokaler för 
varje behov. Små intima, eller stora effektiva.
Lusthuset bjuder på en spektakulär vy över
Sigtunaviken tillsammans med all teknisk
utrustning du kan tänka dig: ” storbilds-
skärm, , , video, videokonferens 
och mycket mer. Lilla torget har samma
tekniska utrustningsnivå men rymmer ända
upp till  personer. Vinkällaren är lika 
perfekt för styrelsemöten som vinprovning.
Franska matsalen lämpar sig bäst som presen-
tationsrum eller grupprum. Och så vidare. 
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Möteslokalerna

Conference rooms
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Work and leisure

At Sigtuna Stads Hotell we have three bedrooms
that we have chosen to call working bedrooms.
These make ideal bases for combining hard work
and luxurious rest. They are perfect for your 
preparations for managing a meeting in one of
the other areas. Or as a group discussion room
during an ongoing conference. As everywhere in
the hotel, you have wireless Internet connection
available. The largest of the working bedrooms is
the Gustav V Room. When you are using it for
work, the bed vanishes neatly into the wall and
makes way for a comfortable group of seats.
Gustav V can also be used as a private dining
room for up to eight people.

Arbete och fritid

På Sigtuna Stads Hotell har vi tre rum som 
vi valt att kalla arbetsrum. Här finns gott om
plats både för flitigt arbete och härlig vila. De
är perfekta som förberedelserum för dig som
leder ett möte i en annan lokal. Eller som
grupprum under pågående konferenser. Precis
som på resten av hotellet har du också tillgång
till trådlös Internetuppkoppling. Det största
av arbetsrummen kallar vi Gustav V. När
rummet används för arbete, försvinner sängen
elegant in i väggen och ger plats för en bekväm
sittgrupp. Gustav V kan även användas som
privat matsal för upp till  personer.
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Arbetsrummen

Working bedrooms
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27 rooms with a view

We have furnished our hotel bedrooms with
loving care. You will find a magnificent bed with
upholstered headboard and an exclusive bed tray
which allows you to watch television or read in
real comfort. No bedspread or unnecessary fabrics,
but lots of natural materials such as oak and
Öland sandstone. In the wardrobe you will find
a shoe polishing kit and a proper ironing board.
The furniture and fittings are a mixture of special
designs and original Scandinavian classics. The
bathroom too will appeal to the aesthete as much
as the practical man. If you are thirsty, there is
an uncommonly well appointed minibar. And if
you yearn for real beauty, just take a look
through the window.

27 rum med utsikt

Hotellrummen har vi inrett med både kärlek
och omsorg. Här hittar du en härlig säng med
stoppad gavel och en exklusiv sängbricka, så
att du har det riktigt bekvämt när du tittar 
på tv eller läser. Inga överkast eller onödiga
textilier, men gott om naturmaterial, främst
ek och öländsk sandsten. I garderoben finns
både skoputslåda och rejäl strykbräda. Många
av möblerna och armaturerna är specialritade,
andra är skandinaviska klassiker i original.
Badrummen har lika mycket att erbjuda 
esteten som funktionalisten. Blir du törstig,
finns en ovanligt välutrustad minibar. Och
längtar du efter äkta skönhet, rekommenderar
vi utsikten genom fönstret.
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Rummen

Bedrooms



A feast for gourmets

We want every meal at Sigtuna Stads Hotell to
be something a little special. Whether it’s an
intimate meal for two on a late summer evening,
a business lunch on an utterly ordinary Tuesday
in February or a grand celebration banquet in
streaming spring sunshine. We have therefore
devoted a lot of effort to our dining rooms, food
and wines. We use only the very best ingredients,
many harvested from the rich agricultural district
of the Mälar Valley. With these we create a
genuine Swedish cuisine in an authentic modern
style. Occasionally we add spice with international
guest chefs. But every day we offer as your aperitif
the wonderful ambience of our dining rooms.  

Fest för finsmakare

Vi vill att en måltid på Sigtuna Stads Hotell
alltid ska vara något alldeles extra. Oavsett om
det är en kärleksmåltid för två en sensommar-
kväll, en affärslunch en alldeles vanlig februari-
tisdag eller en storslagen festbankett i flödande
vårsol. Därför har vi lagt ner mycket möda på
matsalarna, maten och vinerna. Här använder
vi bara de bästa råvarorna, gärna från den rika
jordbruksbygden i Mälardalen. Av dem skapar
vi ett genuint svenskt kök, i garanterat modern
tappning. Ibland kryddar vi med internationella
gästkockar. Men varje dag serverar vi den under-
bara miljön i våra matsalar som aptitretare.
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Matsalen

Dining rooms
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För kalenderbitare

Byggår 

Totalrenovering 

Antal rum 

Bemanning Dygnet runt
Minibar Självklart
Roomservice Ja
TV/musik Satellit, lån av /

Bastu Ja
Möteslokaler 

Lusthuset  personer
Lilla Torget  personer
Gustav V  personer
Franska Matsalen  personer
Vinkällaren  personer
Matsalen  personer
Adress  Sigtuna Stads Hotell

Stora Nygatan 
  Sigtuna

Telefon -  

Fax -  

e-post info@sigtunastadshotell.se
Hemsida www.sigtunastadshotell.se

Vital statistics 

Built 

Fully renovated 

Bedrooms 

Staffed  hours
Minibars Of course
Room service Yes
TV/Music Satellite, loan of 

s /s
Sauna Yes
Conference rooms 

Lusthuset  people
Lilla Torget  people
Gustav V  people
French Dining Room  people
Wine Cellar  people
Main Dining Room  people
Address  Sigtuna Stads Hotell

Stora Nygatan 
  Sigtuna, Sweden

Telephone +     

Fax + 4    

E-mail info@sigtunastadshotell.se
Website www.sigtunastadshotell.se






 




 
 





