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Kort om Light Meetings
Light Meetings är en originell och snygg mötesscen i Nordic Light 
Hotel, bara några steg från Centralstationen och Arlanda Express. 
Här, i Stockholms kanske mest expansiva område, finns 14 konfer-
enslokaler varav den största har plats för upp till 150 personer. Alla 
måltider arrangeras av Lykke & Löjromsbaren, vår egen restaurang 
med stark personlighet och stor kärlek till mat, vin och umgänge.

Som arrangör av en konferens, event eller möte på Light Meetings 
kan du vara trygg i att vi gör det enkelt för dig. Vår teknik ligger 
alltid i framkant – men är enkel att hantera. Du kan själv påverka 
stämningen på ditt möte genom att smidigt förändra ljussättningen 
(välj rött för energi och blått för lugn). Vi finns på plats, ser till att 
kugghjulen snurrar och sköter allt bakom kulisserna. 
 

Alltid på Light Meetings
• Kostnadsfritt wifi i alla lokaler
• Personal på plats
• Lättillgängliga lokaler utan trösklar
• Digital styrning av ljus, ljud och AV-teknik
• Miljövänliga ljuskällor (LED)
• Miljöcertifiering enligt ISO 14001
• Säkerhetscertifiering enligt Safe Hotels och ”Väl brand skyddat 

hotell” enligt Svenska Brandskyddsföreningen

Övernattning och extra
169 hotellrum i fyra rumskategorier finns på Nordic Light Hotel. 
Bar, lounge och restaurang med skön stämning finns på plats, men 
med vårt galet centrala läge är det inte svårt att skräddarsy en 
unik upplevelse för din grupp. Runt hörnet en uppsjö av bra krogar, 
shopping och nattklubbar. Det finns gym på hotellet, och vi tipsar 
gärna om löprundor som startar utanför dörren. Kontakta oss för att 
prata mer om idéer och önskemål kring just ditt arrangemang.
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MÖTESRUM M2 BIO SKOL ÖAR U-BORD CABARET STYRELSE

Spectra 152 150 98 78 40 72 x

Lumine 52 63 30 30 20 x 20

Corona 60 54 38 30 28 x 32

Zenit 49 50 30 30 20 x 18

Xenon 42 36 22 20 16 x 16

Halo 30 28 18 15 12 x 12

Lux 30 24 14 15 12 x 10

Studio Light 45 x x x x x 14

Natrium 12 x x x x x 9

Prisma 12 x x x x x 9

Orb 12 x x x x x 10

Glory 10 x x x x x 7

Glow 10 x x x x x 7

Aurora 22 11 x x 8 x 8
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