
Hotell Rubinen, alla sinnens träffpunkt

Ett inkluderande hotell med urban sensualism, hemtrevlig elegans och en 
harmonisk mix av färger, former och detaljer. Här fi nns mötesplatser som 
bjuder in till avgörande beslut, nya idéer, förtroliga samtal, en skål, smakfulla 
måltider och enastående konferensupplevelser. När som helst, från den 
välkomnande lobbyn till den sagolika takterrassen med sin hänförande 
utsikt. Efter en varsam utbyggnad och renovering fi ck Rubinen våren 2014 
en ny design signerad DOOS arkitekter. Totalt fi nns det nu 289 rum, två 
restauranger/barer samt en fantastisk inom- och utomhusbar på sjunde 
våningen. Vi erbjuder även våra gäster en relaxavdelning med tillhörande gym.

Mötes- & eventavdelning

Ett helt nytt mötes- och eventplan erbjuder lokaler i olika utformningar och 
stilar där man kan erbjuda såväl konferens som middagar och events i en 
miljö för upp till 300 personer på ett enda plan. I anslutning till lokalerna 
fi nns även en inbjudande terrass där såväl frisk luft som en drink kan 
avnjutas för privata sällskap. Den största möteslokalen tar 180 personer i 
biosittning och den minsta erbjuder rum för 4 personer. Hotellet erbjuder 
även 3 unikt inredda ateljéer, 1 styrelserum, samt 3 grupprum. Middagar 
och mingel för upp till 300 gäster kan anordnas i den stora breakoutdelen 
i anslutning till möteslokalerna. 

Scandic Rubinen ligger mitt på Avenyn i centrala Göteborg, ett stenkast från Götaplatsen och Kungsportsplatsen. 
Här har du nära till Göteborgs kultur, shopping och storstadspuls. Från hotellet har du gångavstånd till många av 
stadens mest populära sevärdheter såsom Liseberg, Universeum och Röhsska museet.

scandichotels.se/rubinen

  Lokal/Room M2 Skolsittning Bio Öar U-bord Styrelse

1. Ruby 83 56 90 48 26 32

2.  Roxy 83 56 90 48 26 32

 Ruby + Roxy 166 120 180 112 58 64

3. Rose-Marie 66 40 63 40 24 24

4. Rosalita (Styrelserum) 37     12

5. Rebecca (Ateljé) 21     8

6. Roxanne (Atelje) 21     8

7. Rosanna (Ateljé) 21     8

8,9,10. Grupprum 23     4
 

VÄLKOMMEN TILL SCANDIC RUBINEN

Kontakta oss på Scandic Rubinen
Hör gärna av dig för mer information eller boka in en 

visning rubinen@scandichotels.com eller på 

telefon 031-751 43 00.
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