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The STEAM HOTEL - Västerås 
  
I det gamla Ångkraftverket i Västerås slog ett spektakulärt hotell upp portarna den 1 augusti 2017: The 
Steam Hotel. 

En 18 våningar hög och 100 år gammal byggnad, 15 meter från vattenkanten, med 227 rum i 
industriromantisk stil, restauranger och barer med internationella visioner, 800 kvm stort spa, Sveriges 
enda actionbad och en utsikt över Mälaren som får dig att tappa andan, kommer garanterat väcka 
alla sinnen till liv. 

   

På The Steam Hotel kombinerar du lyx och avslappning med action och nöje på Kokpunkten. Från 
hotellet har du fösta parkett till Mälaren och ca 15 minuter till city. Hotellet öppnade den 1 augusti 2017, 
precis lagom till det gamla ångkraftverkets 100-årsjubileum. 

Det här är uppföljaren till en historia som började för hundra år sedan. En gång i tiden så drevs en stor 
del av Sverige med energi från ångkraftverket vid Mälaren, men så en dag sprang tiden förbi och kvar 
blev en vacker gammal tegelbyggnad, maskiner, pannor och rör. Tills nu - för nu ska det här gamla 
ångkraftverket återigen bli ett av landets främsta energiförsörjare. Nu i din personliga tjänst, för din 
vederkvickelse, förströelse och nya energi! 
 

FÖRSLAG PÅ UPPLÄGG: 

Dag 1 
11.30 Ankomst med egna bilar eller buss till The Steam hotel 
12.00 Konferenslunch serveras hembakt kaka och kaffe. 
13.00 Konferens. Lämplig möblering anpassat efter era behov.   
  Övrigt: Lokalhyran inkluderar vatten samt fruktfat för samtliga deltagare. 
15.00 Eftermiddagskaffe – hembakade kakor och fruktfat. Serveras med kaffe/te. 
19.00 Trerätters middag exkl. dryck 

Lördag 22/9  
 09.00 Avresa efter frukost 

 

Aktiviteter 
Eget stort SPA, Voltage Lounge som rymmer max 100 personer bokas i mån av plats – (spaentré 
tillkommer då på 230:-/person), sociala ytor med biljard, shuffleboard mm Actionbadet som närmsta 
granne. 

Obegränsat med aktivitetsmöjligheter ute, inne, på land som på vattnet. 

Vi samarbetar även med andra typer av aktivitetsbolag som skräddarsyr efter era önskemål. 
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PRIS: 2216 kr/person 
Beräknat på 24 personer 
 
I priset ingår:  
- Logi med del i dubbelrum 
- Konferensrum heldag dag 1 
- 1 lunch 
- 1 eftermiddagsfika 
- 1 trerättersmiddag,  
- 1 frukost 
 

TILLVAL: 
Buss Örebro-Västerås t/r: 10.200 kr 
 
Vinpaket:  
- Vinpaket (3 glas) fr 212 :-/pers exkl. moms 
- 1 glas vin fr 71:- / pers exkl. moms 
- Fördrink fr 85:-/pers exkl. moms 

 
Aktiviteter t ex. 
- Actionbad & relax på Kokpunkten 235 kr /p 
- Endast Actionbad på Kokpunkten 156 kr/p 
- SPA, Voltage Lounge 230 kr/p 

 
Alla priser är exkl. moms 

ÖVRIGT: Incheckningen är garanterad till kl 15.00 på ankomstdagen. Utcheckning är kl. 09.00. 

 

 


