Omdirigerad
Hallparkering - Information
1.

Följ kartans vägbeskrivning till Focus P-hus.

2.

Välj filen längst till vänster för att komma upp till plan 2

3.

OBS! Kör rakt fram, över glasbron, för att komma till
Hallparkeringen.

4.

GOTHIA TOWERS
Mässans gata 24
402 26 GÖTEBORG
Tel: +46-31-750 88 00

Om ni har lämnat bilens registreringsnummer vid bokningstillfället,
kör långsamt mot bommen på bron så öppnas den automatiskt.
Annars tryck på knappen vid bommen för att bli insläppt.

För att komma till hotellobbyn, gå ut vid dörren där ni körde in bilen och
följ skyltarna mot hotellet.
De sex sista siffrorna i ditt mobilnummer kommer att användas som
kod till dörren när du hämtar ut din bil.

OBS. Kör över bron.

info@gothiatowers.com
gothiatowers.com

Garagets adress:
Fabriksgatan 45

Garaget är öppet 06:00-24:00
Tänk på att inte lämna värdesaker i
bilen.
Hotellet ansvarar ej för eventuella
parkeringsböter om bilen parkeras på annan
plats än hänvisad.

Parkeringen gäller fram till kl.
utcheckningsdagen.

Välj den vänstra filen
till plan 2

Kör rakt fram över bron

13:00 på

Redirected
Hall Parking - Information
1.

Follow the map instructions to “Focushuset” – Parking garage

2.

Choose the left lane and drive to the second floor

3.

Important!
Drive straight ahead, over the bridge, in order to reach the
Hall Parking.

4.

If you provided the car registration number upon booking, drive
slowly towards the barrier and wait for it to open automatically. If
it does not open, please press the “phone/help button” and we’ll
assist you.

To get to the hotel lobby, use the door next to the entrance of the
garage and follow the signs towards the hotel.

GOTHIA TOWERS
Mässans gata 24
402 26 GÖTEBORG
Tel: +46-31-750 88 00
info@gothiatowers.com
gothiatowers.com

Adress:
Fabriksgatan 45

The last six digits of your mobile number will be used as a code to
open the door when you collect your car.

Attn. Drive over the bridge.

The garage is open 06:00-00:00
Do not leave any valuables in the car.
The hotel is not responsible for any parking
fines related to cars being parked at a place
other than referred.

The parking is valid until
on the day of departure.

Choose the left lane to
the second floor

13:00 (1pm)

Drive straight, across the bridge

