Omdirigerad
Parkeringsinformation

1. Följ kartans vägbeskrivning till Focus P-hus i Focushuset.

2. Välj mittenfilen in i P-huset som går direkt upp till plan 3 (följ
skylt P Gothia Towers Focus).
3. Om ni har lämnat bilens registreringsnummer vid
bokningstillfället, kör långsamt mot bommen och den öppnas
automatiskt. Har ni en parkeringsbiljett så använd den för att
öppna infarten. Har ni inget av ovan, tryck på telefon/hjälpknappen vid bommen för att bli insläppt.

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

4. OBS! Det är viktigt att ni parkerar bilen innanför Gothia Towers
grindar, utanför grindarna gäller inte Gothia Towers
parkeringsbiljett (stor risk för böter).
5. För att komma till hotellet – gå via gångbron som finns på plan
2. Följ sedan skyltarna till hotellet.

gothiatowers.com

Garagets adress:
Fabriksgatan 45

De sex sista siffrorna i ditt mobilnummer kommer att
användas som kod till grinden när du hämtar ut din bil. Om du
har en biljett, scanna den.
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Parkeringen gäller fram till
kl. 13:00 på
utcheckningsdagen
Tänk på att inte lämna
värdesaker i bilen!
Hotellet ansvarar inte för
eventuella parkeringsböter om
bilen parkeras utanför
grindarna.
P-huset är öppet dygnet
runt, men
inomhuspassagen till
Gothia Towers har stängt
00:00-06:00
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Välj mittenfilen till plan 3

Kör fram till grinden

Redirected
Parking Information
1. Follow the directions on the map to Focus Car Park.
2. Choose the middle lane into the car park which will take you
directly up to level 3 and the Gothia Towers Focus Parking
Section.
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3. If you provided your car registration number when booking, drive
slowly up to the barrier and it will open automatically. If you
have a ticket from the hotel, use it to open the barrier. If you have
none of the above, press the ”phone/help” button at the barrier
to be admitted.

Tel: +46-31-750 88 00
info@gothiatowers.com
www.gothiatowers.com

4. Please note, it is important that you only park your car inside
the Gothia Towers Guest Parking Section. If you park outside the
fenced section, you will risk getting a parking fine.

Address to the car park:

Fabriksgatan 45

5. The last six digits of your mobile number will be used as a code
to open the gate when you collect your car. If you have a ticket,
please scan it.
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The car park is open 24 hours, but
the indoor passage to the hotel is
closed during the hours 24:0006:00
You may park until 13:00 on the
day you check out.
Do not leave any valuables in your
car!
The hotel is not responsible for any
parking fines related to parking
outside the Gothia Towers Guest
Parking section
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Take the middle lane to floor 3
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Drive up to the gate

