
ALT 1) 
 
VÅRT HUVUDHOTELL MED LÄGENHETER UNDER WFG I SYDNEY 18 – 27 OKTOBER 
2012 
 
VI har bokat upp ett av de bästa och finaste lägenhetshotellen i Sydney under WFG där Ni 
erbjuds absolut högsta standard  mitt i Sydneys nöjesdistrikt Darling Harbour.  
Lagom stor anläggning med personlig service och med kort gångavstånd till Games Village. 
Kända sevärdheter som Sydney Aquarium, Star City Casino, IMAX och Pyrmont Bridge 
ligger inom nära avstånd från hotellet.  
 
 
Hotellet har det mesta, dvs nästan allt… 
Här finns två konferensrum  lämpade för konferenser, möten, seminarier och informella 
sammankomster. Hotellet erbjuder även utomhuspool, fitness center, bastu och en trädgård 
för alla gästers rekreation. Ni kan även njuta av shoppingen på en av Australiens mest 
upptagna och mest kosmopolitiska shoppingplatser, Pitt Street Mall, eller se på en film på 
IMAX-biografen.  
 
 
Vårt hotell ligger endast 250 meter Wynyard tågstation och inom 1 kilometers avstånd ligger 
lokala sevärdheter som Australian National Maritime Museum, Sydney Wildlife World och 
Queen Victoria Building. 250 meter till tågstation (Wynyard) 

 
Om Ni vill så kan Ni också börja dagen med en läcker frukost i trevlig atmosfär på Lime Cafe 
& Bar som erbjuder en A La Carte-meny som ett alternativ när andan faller på.  
 
Alla lägenheter och studiorum med separat salong och matrum. Alla lägenheter har ett kök, 
kylskåp, mikrovågsugn,  färg-TV, kaffekokare, telefon med telefonsvarare, och ett 
kassaskåp. Air-condition. Cd-player. Hårtork och strykjärn. Internet. 

 

 

ALT 2) 

VÅRT BUDGETALTERNATIVBOENDE UNDER WFG I SYDNEY 18 – 27 OKTOBER 2012 
 
Som ett lite enklare och billigare boende finns ett stort lägenhetshotell  också med 
gångavstånd till Darling Harbour och Game Village. 
Med nära avstånd till de flesta sevärdheter i Sydneys centrum, såsom Sydney Opera House 
och Sydney Harbour Bridge.  
Ca 10 min och gå till den livliga stadsdelen China Town. 
 
Anläggningen är beläget i en historisk 1800-talsbyggnad och har ca 300 rum/lägenheter. 
Här finns studios och s.k. One Bedroom  Apartments.  För 2-4 personer. Alla fullt utrustade 
kök, de flesta med utsikt över hamnen. Kylskåp. Mikrovågsugn. Tvättmöjligheter. 
Luftkonditionering. 

På hotellet också faciliteter såsom bastu, inomhuspool, spa och gym. 


