
Bo som Heliga Birgitta i medeltidsstaden som andas mytomspunnen svensk
historia, ät middag i munkarnas gamla sovsalar och avnjut en heldag i vårt
Klosterspa där du omfamnas av värme och ro. De tjocka väggarna, stengolven och de
höga kryssvalven skymtar om hur livet en gång var i klostret. 

Tack vare våra olika byggnader, har vi möjlighet att tillgodose många gästers
önskemål. Varje gäst kan hitta sitt favoritrum hos oss då alla rum har sin stil och
atmosfär. Hotellet ligger nära alla kulturella sevärdheter, pittoresk shopping i
Vadstenas centrum och bad vid Vätterns strand.  

Du finner våra boenden på två olika områden - Klosterområdet ( Stora & lilla
Klostergården samt Klosterhotellet) och Slottsområdet (Slottsflygeln, Stora & Lilla
Slottsvillan samt Slottsstugan)  Läs mer om ditt boende: klosterhotel.se/hotell

Exempel på turistattraktioner är Vadstena Klosterkyrkan, Sankta Birgittas
Klostermuseum, Mårtens Skinnares hus, Hospitalsmuseet, Vadstena Slott,
Pilgrimscentrum, Landsarkivet samt vackra omgivningar med till exempel Omberg och
Tåkern.

Välkommen till Vadstena Klosterhotel & SPA

L ä s  m e r  o m  o s s  p å  v å r  h e m s i d a  w w w . k l o s t e r h o t e l . s e

Kontakt:
0143 - 13 000

Epost:
hotel@klosterhotel.se

Lasarettsgatan5,
Vadstena

Tips! Ladda hem Vadstena-appen för mer info om sevärdheter, digitala
guidningar & stadens historia. Upptäck Vadstena- finns på Google Play &
App Store.



Incheckning sker i vår receptionsbyggnad i Munkklostret från kl 15.00. 
Munkklostrets adress: Lasarettsgatan 5.
Lämna gärna väskorna i bilen, då ni har tillgång till egen parkering utanför er
hotellbyggnad.  Parkering ingår i din vistelse helt kostnadsfritt.

Det finns möjlighet att garantera tidig incheckning från kl 12. 00 till en extra avgift (500kr).
Kontakta hotellreceptionen senast 48 h före ankomst. 

Utcheckning är senast kl 11.00

Frukost

Vår goda frukostbuffé ingår i rumspriset, och serveras mellan kl. 07-09 vardagar, och
kl 08-10 lördag & söndag. 
*Under sommarperioden varierar tiderna något. Kontakta receptionen vid frågor om detta.

Restaurant Munkklostret
Restaurangen är populär och det blir snabbt fullbokat.
Vi rekommenderar att du bokar bord i vår restaurang senast 14 dagar före ankomst. Om du
bokat paket med mat, fika eller drink, kommer du tilldelas en tid för detta och behöver
inte boka bord. I våra paket ingår en fast meny, kontakta hotellet om du har önskemål om
specialkost.
 
*Under våra olika säsonger varierar öppettiderna något, kontakta hotellreceptionen om vad
som gäller just din vistelse.

Bar & vinkällare
Missa inte vår gemytliga 1700-talsvåning i Munkklostret. Här kan du ta ett glas
egenimporterad champagne innan maten, eller avnjuta en god avec från unika
producenter medan du njuter av historisk inredning och vacker konst. Även vår vinkällare
är alldeles unik i sitt slag och väl värt ett besök. Boka en fördrink i vinkällaren innan
middagen så blir din kväll fulländad! 

Kontakta vår restaurang för bokning och vidare information:
restaurang@klosterhotel.se/ Tfn: 0143 13 000

Viktig information gällande din vistelse



Unna dig en paus. Boka Dagspa och njut av stillheten med varma bad, bastur & vila.
Vårt spa är öppet året om, och erbjuder olika dagspapaket för dig som inte bokat ett
Spapaket.  Du kan enkelt boka till dagspa till ditt paket online:
www.timecenter.se/vadstenaklosterspa eller kontakta oss för att lägga till spa till din
bokning. 

Observera att det alltså inte ingår spa för alla hotellgäster, utan endast för dig som bokar ett
spa- eller dagspapaket. 

Spabehandlingar
Våra spabehandlingar är populära och vi rekommenderar att man bokar in sig minst 14
dagar före ankomst. Du kan boka endast behandling, eller lägga till dagspa till
reducerat pris. Läs mer om våra olika paket & behandlingar på vår hemsida:
klosterhotel.se/spa-behandlingar. 

Kontakta vårt spa för bokning och vidare information: spa@klosterhotel.se
Tfn: 0143 13 000

Vadstena slott
Missa inte ett besök i Sveriges bäst bevarade renässansslott! 
Vi driver sedan en tid tillbaka även besöksmålet Vadstena slott, där du kan gå på
guidade turer eller lösa biljett & besöka på egen hand. 

På första plan kan du läsa om slottets historia och se en modell över hur slottet såg ut
under fästningstiden. Intill utställningen om slottets historia ligger Herreköket, där vi
nyligen öppnad upp en liten utställning om mat.  Passa också på att bese ett av slottets
kanontorn som du når från slottets utställning! Högst upp i slottet ligger den
möblerade våningen, med inventarier från 1500-, 1600-, och 1700 talen. Härifrån når
du även slottskyrkan och Stora Rikssalen.

Läs mer och boka guidning på slottets hemsida: 
www.vadstenaslott.com

Klosterspa


