
 

 
 

 

 

 

 

Hjärtligt välkommen till  

Hotel von Kraemer! 
Vi är glada över att få ha dig som gäst och vi hoppas att du ska trivas här hos oss. 

Här följer lite information som kan vara till nytta under din vistelse på hotellet. Är det 

något utöver detta som du undrar över så är receptionen behjälplig dygnet runt. 

Mat och dryck är en viktig del under din vistelse, därför kommer först information  

kring denna del. 

 

Restaurang von Kraemers 

Frukost  

Serveras under vardagar mellan 06:30–09:00  

och under helger mellan 07:30–10:30 

Lunch 

Serveras vardagar mellan 11:00-14:00 

(avvikande sommartider, se hemsidan)  

Middag  

Serveras vardagar mellan 17:00-19:00  

(avvikande sommartider, se hemsidan)  

 

 

 

Bar  

Finns i anslutning till receptionen. Här finns 

också enklare rätter att tillgå dygnet runt. 

Takterrass  

Här kan du njuta av dryck och din medhavda 

mat, om vädret tillåter. 

Drycker/snacks/godis/glass  

Inhandlas i receptionen. Här finns också 

lättare rätter till försäljning.  

Minibar  

Kylskåp finns på varje rum och du väljer själv 

vad du vill fylla det med från det utbud som 

finns till försäljning i receptionen. 

 

Hotellinformation A–Ö 

Apotek 

Närmaste apotek är Apoteket Hjärtat, 

Akademiska sjukhuset ingång 70.   

Bagagerum  

Förvaringsrum för bagage finns i anslutning 

till receptionen. 

Biluthyrning 

Kontakta receptionen så hjälper vi dig gärna 

att boka hyrbil. 

 

Brandlarm 

Samtliga rum är utrustade med 

rökdetektorer och direktkopplat brandlarm. 

Cyklar  

Finns tillgängliga för utlåning under 

sommaren 

Garage 

Hotellet har ett eget garage. Här kan du 

parkera till en kostnad av 140 kr/dygn. 

Parkeringsbiljett löses i receptionen. 

 



 

 

 

 

Hotel von Kraemer 

von Kraemers allé 26, 752 37 Uppsala 

PHONE +46 (0)18-495 99 00 

EMAIL info@hotelvonkraemer.se 

www.hotelvonkraemer.se 

 

Gym 

Cirka 100 meter nordväst om hotellet ligger 

Campus 1477. Visa upp ditt nyckelkort så 

rabatteras priset.  

Gästservice 

I receptionen hjälper vi gärna till med 

bokning av restauranger, 

evenemangsbiljetter m.m. 

Hygienartiklar 

Finns till försäljning i receptionen (handtvål 

och schampo finns i vägghängda behållare i 

varje badrum). 

Incheckning 

Incheckning sker från kl. 15:00 

Läkare 

Kontakta receptionen för hjälp att tillkalla 

läkare. Vid akuta fall ring SOS alarm på 

telefonnummer 112. 

Nödutgång 

Det finns nödutgångar på varje plan 

markerade med gröna skyltar. På rummet 

finns en utrymningsplan som visar din 

närmaste nödutgång. 

Receptionen 

Är bemannad dygnet runt och nås genom 

att ringa 018-495 99 00. 

Rökning 

Alla våra rum är rökfria, så även de 

allmänna ytorna. Rökförbud råder även på 

balkongerna och på takterrassen. 

Strykjärn/strykbräda 

Finns för utlåning i tvättstugan på våning 2. 

Städning/hållbar miljö 

Hotellet bedriver ett aktivt miljöarbete. Ni 

kan hjälpa oss i detta arbete genom att 

lägga de handdukar som behöver bytas ut 

på golvet, hänga ut skylten ”Städa ej” om ni 

tycker att ert rum inte behöver städas. 

Lakan byts normalt var tredje dag. Önskar 

ni ändring på detta vänligen kontakta 

receptionen. 

 

 

Taxi 

I receptionen hjälper vi dig gärna att 

beställa taxi.  

Telefon 

Hotellrummen har ingen telefon. Kontakta 

receptionen om du behöver ringa.  

Turistinformation 

I receptionen finns kartor över Uppsala och 

Uppland samt information om besöksmål 

och sevärdheter. 

TV 

IPTV finns på samtliga rum. Uttag finns för 

att koppla in extern mediakälla, som tex. 

Chromecast/AppleTv. Vid tekniskt fel var 

god kontakta receptionen. 

Tvätt 

Tvättstuga finns i trapphuset på våning 2. 

Utcheckning 

Utcheckning sker senast 12:00. 

Väckning 

Kontakta receptionen om ni önskar bli 

väckta. 

Wi-Fi 

Fritt wi-fi på hotellet ingår när du bor eller 

vistas hos oss.  

 

Wi-Fi: Hotel-guests 

Lösenord: Freewifi 


