
Boende 
Många frågar var de kan bo när de kommer på kurs till oss på Sabine Rosén Utbildningar och 

HälsoPorten på Frejgatan 32 i Stockholm. Därför har vi sammanställt denna lilla guide där vi kort 

presenterar sex boenden, från enklare till lyxigare. Hotellen och vandrarhemmen är belägna i 

Vasastan, på Östermalm, på Södermalm, i Gamla stan och mitt i city. De två sista boendena vi 

presenterar här har är utpräglade klimatsmarta boenden, vilket många efterfrågar idag. Bägge 

ligger på Södermalm, men med kort resväg till Frejgatan 32 med buss eller t-bana. Ett av dem har 

en badstrand precis utanför dörren, ett bad mitt i stan.  Alla boenden har bra access till 

kommunikationer och ligger mellan 10 minuters gångväg och 25 minuters resväg med kommunala 

färdmedel till Frejgatan 32. Tre av hotellen har vi egen erfarenhet av, de andra har vi letat fram åt 

er och kollat deras omdömen i Tripadvisor.  Priserna ligger på från 490 kr till 1500 kr, så det bör 

finnas något för alla plånböcker och smaker   

 

Stallmästaregården 
Norrtull 

 

Nära. Gå till våra kurser på 10 minuter. Parkera utan att behöva köra in i stan. Detta hotell extra 

lämpligt för den som kommer med bil. Den som reser kommunalt har 15 minuters promenad från 

närmsta t-bana.  

 

Kommer du norrifrån kan du bo på hotell Stallmästaregården.  Hotellet ligger i den vackra kungliga 

Hagaparken alldeles vid Brunnsviken och hotellet har både restaurang och café i historisk miljö. 

Rummen kostar från 1400 kr natten. Kommer du via E4 norrifrån behöver du inte köra in i stan utan 

svänger av strax innan Norrtull och kan parkera bilen utan kostnad på hotellområdet. Från hotellet är 

det bara runt 10 minuters promenad till Sabine Rosén Utbildningar och Hälsoporten, 15  minuter till 

närmsta t-bana, Odenplan.  Läget i utkanten av parken nära Norrtull innebär att vissa rum kan vara 

trafikstörda av biltrafiken. Stallmästargården har alltid billigaste rumspriser direkt från sin webbsida. 

Webb: https://stallmastaregarden.se  Tel: 08-610 13 00 Mejl: info@stallmastaregarden.se 

 

https://stallmastaregarden.se/
http://www.stallmastaregarden.se/kontakta-oss


Clas på hörnet Hotell  
Surbrunnsgatan 20 

 

 

 

Nära, gångavstånd till Frejgatan, välrenommerad restaurang, litet hotell. 

 

Clas på hörnet är en restaurang på Östermalm med höga betyg för sin mat. De har även ett litet 

hotell, med några rum i prisklass från 1000 kr. Clas på hörnet ligger nära skolan, det tar 10 

minuter att gå. Det ligger också nära parken Vanadislunden. Där det också finns ett äventyrsbad.  

Från hotellet kan man ta buss 4, som går ute på Odengatan i närheten av hotellet, två stationer 

till Odenplan eller ta en fin promenad.  

 

Webbplats: https://www.claspahornet.se Mejl: info@claspahornet.se Tel: 08-16 51 36 

 

 

 

  

https://www.claspahornet.se/
mailto:info@claspahornet.se


Lady Hamilton  

Storkyrkobrinken 5 

 

Historiskt och unikt mitt i Gamla stan nära T-banan. Bo mitt i historien, ta dig med t-banan till 

Frejgatan på 15 minuter, dörr till dörr. Detta hotell ej lämpligt för den som kör bil, då det inte går att 

parkera i Gamla stan. Hotellet ligger en t-banestation från centralstationen. 

Vill du bo mitt i historiska Gamla stan i ett hus med anor från 1470-talet. Rummen är personligt och 

unikt inredda, hotellen har fina samlingar av antika föremål i inredningen. The Collectors, som 

hotellet tillhör, har två andra hotell i Gamla stan också, Victory och Lord Nelson, alla på stenkast 

avstånd från varandra. De driver även flera restauranger i närheten och på helgerna bjuder de alltid 

på traditionellt Afternoon tea med scones. De tre hotellen har väldigt många stamgäster och drivs 

som ett familjeföretag. Alla ligger 1-4 minuters gångväg till Gamla stans t-bana, med vilken du lätt tar 

dig till Odenplan på runt 10 minuter. Här finns alla sorters rum, som små enkelrum från 1000 kr. Det 

finns till och med lägenheter. Alla personligt och ombonat inredda.  Det finns en mysig 

frukostservering och utanför hotellets port stiger du rakt ut i de historiska gränderna nära Slottet, 

Storkyrkan och Storkyrkotorget. 

 

Webbplats: https://www.thecollectorshotels.se/lady-hamilton/ Telnr: 08-506 401 00  

Mejl: info@ladyhamiltonhotel.se 

 

  

https://www.thecollectorshotels.se/lady-hamilton/
mailto:info@ladyhamiltonhotel.se


Scandic Hotel Upplandsgatan 
Upplandsgatan 4 

 

 

Mycket centralt mitt i city med gångavstånd från fjärrtåg, bussar, Arlanda express och T-banan. Citys 

stora köpkvarter vid Drottninggatan ligger nära. Cirka 15 minuters promenad till Frejgatan 32. 

Hotellet i ett 1960-talshus ligger 10-15 minuters promenad från skolan. De har rum alltifrån det som 

kallas cabin, tysta rum utan fönster från runt 1000 kr natten utan frukost, till superior extra som 

kostar runt 1500 med frukost.  Det finns gym för gästerna och restaurang och bar. Omgivningarna 

runt hotellet är centrala Stockholm, med köpkvarteren runt Drottninggatan nära. Kommer du med 

tåg till Stockholms central är det också nära, du kan lätt gå Vasagatan norrut ett par kvarter, så 

kommer du fram till hotellet som ligger vid Norra Bantorget. Har du bil finns parkeringsgarage 250 

meter från hotellet vid Norra Latin.  

Vi har ingen egen personlig erfarenhet av detta hotell, men det ligger relativt nära med gångavstånd 

både från centralstationen med fjärrtåg, Swebusbussar, pendeltåg och Arlanda express stannar och 

på promenadavstånd till skolan. Webbsida: 

https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/stockholm/scandic-upplandsgatan 

Telnr: 08-517 36 100 Mejl: upplandsgatan@scandichotels.com 

 

 

 

  

https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/stockholm/scandic-upplandsgatan


Klimatsmart boende 
Vi har också letat upp två boenden som satsar väldigt mycket på att vara klimatsmarta, båda 

belägna på Södermalm, men med lätt access med kollektivtrafiken till Odenplan:  

 

Zinkendamms Urban Garden Hotel 
Zinkens väg 20

 

 

Trevlig stämning, vacker parkmiljö i stan.  Allra bästa pris: 490 kr för säng i fyrbäddsrum. Privat rum 

från 790 kr. Internationell hostelsstämning. 

 

Klimatsmart hotell och vandrarhem som bland annat har fått  Green Key, en internationell 

miljömärkning för turistanläggningar, har investerat i ett vindkraftverk och köper utsläppsrätter av 

Naturskyddsföreningen.  Det är ett charmigt och omtyckt vandrarhem och hotell mitt i en stor park 

nära charmigt kolonistugeområde på Södermalm i Stockholm. Det ligger inbäddat i grönska, med 

endast 5-10 minuters gångväg till tunnelbana Hornstull eller Zinkensdamm. Resan med tunnelbanan 

till Odenplan tar runt 10-15 minuter och det är ett enkelt byte vid Slussen där ni bara går till andra 

sidan av perrongen.  Hotellet har en internationell prägel med många besökare från olika länder. Det 

finns restaurang och populär uteservering och många rumsalternativ i prisklasser från 490 kr i 

fyrbäddsrum med våningssängar om man är medlem i Svenska Turistföreningen (annars 590 kr) till 

privata rum med dusch och toalett för 790 kr. Parkering finns i eget garage, boka plats i förväg. 

Cykeluthyrning. 

Webbsida: https://www.zinkensdamm.com/ Telnr: 08-616 81 10  

Mejl: mail@zinkensdamm.com 

 

 

  

https://www.zinkensdamm.com/
mailto:mail@zinkensdamm.com


Långholmen vandrarhem och hotell 

Långholmsmuren 20 

 

 
 

Klimatsmart till bra priser. Mkt god mat. Vacker bussresa på 12 minuter till Odenplan. Sandstrand och 

bad direkt utanför 

 

Långholmen vandrarhem, värdshus, hotell ligger vid vattnet på Södermalm. De har sedan 1990-talet 

tagit ett stort ansvar för miljön i alla sina verksamheter. De klimatkompenserar, har en matfilosofi, 

räddar måltider med Karma, stödjer SOS barnbyar och är Svanenmärkta. Miljöarbetet pågår ständigt. 

Hotellet är vackert beläget vid Pålsundet med sina båtar. Här låg tidigare ett fängelse, som idag är 

omgjort till olika slags rum, både vandrarhem och hotell. Värdshuset har en mycket fin restaurang 

och ett café.  

Alldeles utanför hotellet ligger sandstranden där det går att bada mitt i Stockholm. Det finns skog, 

koloniträdgårdar och underbara promenadvägar, bara ett stenkast bort. Det är en fin promenad på 5-

10 minuter till storstadsliv vid Hornstull galleria. Vid Hornstull går också buss 4 som tar dig över 

Västerbron, genom Kungsholmen på 12 minuter till Odenplan. Du får se mycket av det vackra 

Stockholm under den bussresan, till exempel Stadshuset.  På Långholmen kan du bo i rum från 650 kr 

för enkelcell med delat badrum upp till 900 kr för dubbel med egen dusch och wc. 

Webbplats: https://langholmen.com Tel: 08-720 85 00 Mejl: info@langholmen.com 

 

Sabine Rosén Utbildningar 
Adress: Frejgatan 32, 113 26 Stockholm, T-bana Odenplan 

Webb: sabineeducations.se    E-post: info@sabineeducations.se   Tel: 08-31 75 50 
 

https://langholmen.com/
mailto:info@langholmen.com
mailto:info@sabineeducations.se

