
 
 

Logi Halmstad 
 
 
 
God sömn är en bra pusselbit i samband med tävlingar. Halmstad har många olika alternativ 
på boende. Nedan finns flera bra alternativ och via Destination Halmstad finns fler 
alternativ: https://www.destinationhalmstad.se/bo.html 
 
 
 
 
 
 

Halmstad STF Hotell & Vandrarhem Kaptenshamn 
 
 
 
Bo med gångavstånd till city och centralstationen. Kaptenshamn erbjuder ljusa, fräscha rum 
med närhet till kultur och nöjen. Kaptenshamns är beläget precis intill hamnen och byggdes 
år 1912 för stuvarnas dagliga sysslor. Ett århundrade senare står det vackra huset kvar, men 
nu som ett mysigt och centralt hotell och vandrarhem. 
Här finner du trivsamma rum för förmånliga priser. 75 bäddar är fördelade i 26 ljusa, fina, 
rökfria rum med 1–6 bäddar och högt i taket. Du väljer själv om du vill ha rum med eget eller 
delat badrum. Rummen med privata badrum har även TV. Vandrarhemmet är öppet året 
runt. 
 
Kontakt: 
 
Kaptenshamn Hotell & Vandrarhem   
Stuvaregatan 8   
302 50 Halmstad  
Telefon: 035-12 04 00   
E-post: info@kaptenshamn.com   
Hemsida: http://kaptenshamn.com/ 
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Hotell Hovgård  
 
 
Hotell Hovgård är en ombyggd gård från 1800-talet med unik gårdsatmosfär. 
I rum, studios och stugor med olika utseende kopplar du garanterat av och i den 
gammaldags atmosfären med modern standard finner du lugn och ro. Vill du se dig omkring i 
den vackra omgivningen finns det cyklar att låna, både Tylösands vackra strand och 
Halmstad City ligger nära. Här finner du: 
9 dubbelrum, 2 enkelrum och 2 trebäddsrum med egen dusch och toalett. 
6 studio med 2 bäddar, kök, sittgrupp, dusch och toalett (endast för vuxna) 
2 stugor/hus med självhushållning. Gammaldags atmosfär men modern standard. 
 
Nästan som hemma säger våra återkommande gäster. 
 
Du kan låna cykel utan kostnad. Vi har 4 km till Tylösand och ungefär lika långt till Halmstad 
City. Det finns fina omgivningar för en cykeltur eller promenad. 
 
Kontakt: 
 
Hotell Hovgård 
Gamla Tylösandsvägen 102 
302 41 Halmstad 
Telefon: 035-12 35 77 
E-post: merinfo@hovgard.se 
Hemsida: http://www.hovgard.se/ 
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Good Morning Halmstad 
 
Good Morning Halmstad erbjuder dig en härlig natts sömn och en ekologisk frukost. 
 
Hotellet ligger i direkt anslutning till Halmstads största galleria, Hallarna, där du finner 
massvis med gratis parkeringsplatser. I hotellet finns 111 rum, varav 80 familjerum med 4 
bäddar, 2 sviter och 2 rum som är handikappanpassade. De moderna och ljusa 
konferensrummen rymmer upp till 120 gäster. 
 
Till centrum är avståndet 4 km, till järnvägsstationen 3 km, till Halmstad flygplats 8 km och 
till stranden 2 km. 
 
 
Kontakt: 
 
Good Morning Halmstad 
Prästvägen 1 
30263 Halmstad 
Telefon: 035-18 35 00 
E-post: halmstad@gmorninghotels.se 
Hemsida: www.gmorninghotels.se/halmstad 
 
 
 
 
 

Best Western plus Grand Hotel 

 
Ett fullservicehotell med restaurang, bar och konferens i Halmstad. Beläget i vackra Östra 
förstaden. 
 
Anrika BEST WESTERN PLUS Grand Hotel byggdes år 1905 och ligger bara ett stenkast från 
tågstationen, gästhamnen och Stationsparken. Det finns generöst med parkeringsplatser 
intill hotellet och inom fem minuters promenadväg finner du teater, bio, shopping, museer, 
konstgallerier och ett pulserande nattliv. 
 
Hotellet har 108 rökfria rum med fritt trådlöst Internet.  
 

Kontakt: 
 
Best Western plus Grand Hotel 
Stationsgatan 44 
30245 Halmstad 
Telefon: 035-280 81 00 
E-post: info@grandhotel.nu 
Hemsida: www.grandhotel.nu 
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Clarion Collection Hotel Norre Park 
 
Ett omtyckt, vackert och levande hotell med historia. 
 
Här skymtar tidstypiska detaljer från 1909 i arkitekturen och läget är idylliskt 
precis intill Norre Katts Park. Förutom frukostbuffé bjuds det alltid på både 
eftermiddagsfika och kvällsmat. 
 
Hotel Norre Park ligger i centrala Halmstad. Här bor du i ett lugnt och lummigt område, nära 
shopping och restauranger. Rummen är vackert inredda och du kan välja mellan smarta och 
kompakta Moderaterum, läckra standardrum och rymliga Superiorrum. 
 
Du har fri tillgång till gym och bastu och på alla rum finns det fritt Wi-Fi. 
 
Kontakt: 
 
Clarion Collection Hotel Norre Park 
Norra vägen 7 
30231 Halmstad 
Telefon: 035-21 85 55 
E-post: cc.norrepark@choice.se 
Hemsida: www.norrepark.se 
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First Hotel Mårtenson 
 
First Hotel Mårtenson är ett centralt hotell i hjärtat av Halmstad. 
 
Hotellet har en gedigen historia med anor som sträcker sig tillbaka till 1858. Även om 
hotellet renoverats och fräschats upp sen dess sitter charmen och atmosfären kvar i 
väggarna.  
 
Hotellet har 103 bekväma och charmiga rum, många med härlig utsikt över ån Nissan som 
rinner genom staden. Hotellets största konferenslokal rymmer upp till 150 personer och den 
populära frukostbuffén serveras i den luftiga och ljusa matsalen Vinterträdgården. Det 
erbjuds även parkering till reducerat pris i parkeringsgarage i centrala Halmstad. Biljetter 
köps på hotellet. 
 
I anslutning till hotellet ligger en restaurang. Här serveras à la carte och smårätter. Puben är 
också populärt för After Work och förvandlas till en nattklubb på fredagar och lördagar. 
 
Kontakt: 
 
First Hotel Mårtenson 
Storgatan 52 
30243 Halmstad 
Telefon: 035-17 75 75 
E-post: martensson.halmstad@firsthotels.se 
Hemsida: www.firsthotels.com 
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Scandic Hallandia 
 
Hotell Scandic Hallandia är vackert beläget mitt i Halmstads centrum vid Nissans strand och 
Halmstad slott. 
 
Scandic Hallandias centrala läge i Halmstad gör hotellet till den perfekta basen för shopping 
och aktiviteter. Nära hotellet hittar du butiker, museer, hembyggdsgårdar och konst. Passa 
på att låna en cykel från receptionen och utforska Halmstad. 
 
Under din vistelse på Scandic Hallandia kan du koppla av i en relaxavdelning med bastu, 
bubbelpool och en fantastisk utsikt över Halmstad. Hotellrestaurangen SVEA erbjuder 
brunch, lunch, middag samt after work med cocktails i den mysiga baren. I 
konferenslokalerna kan du hålla möten för upp till 100 personer 
 
Kontakt: 
 
Scandic Hallandia 
Rådhusgatan 4 
30243 Halmstad 
Telefon: 035-295 86 00 
E-post: hallandia@scandic-hotels.com 
Hemsida: www.scandichotels.se/hallandia 
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Mat Halmstad 
 
 
 

 

Riktigt bra mat i viktigt i samband med tävlingar. Våra arrangemang på Halmstad Arena har 
ett riktigs bra alternativ som ligger mitt i Halmstad Arena. Restaurangen drivs av 
Eventrestaurang.  
 
För att boka mat kontaktar restaurangen på: 
 
Telefon: 035‑18 85 50  
E-post: info@eventrestaurangen.se. 
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