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Hemtrevligt boende på 
sekelgammalt hotell

Vi tar hand om dig!

VÄLKOMMEN TILL LILLA HOTELLET I NORA
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Om Hotellet

HUVUD- 
BYGGNADEN

Huvudbyggnaden har 
vi tio rum på tre olika 

plan. Samtliga rum har 
liknande standard med 
dusch, WC, WiFi och TV. 

ANNEXET
Annexet har fyra rum 
i bottenplan, alla med 

egen ingång. Samtliga 
rum har dusch, WC, WiFi 
och TV. Här välkomnar vi 

husdjur. 

MATSALEN
Lilla Hotellet är ett 

frukosthotell och vår 
mysiga matsal rymmer 
22-26 personer.  Vi har 
gångavstånd till flera 

trevliga matställen samt 
erbjuder gourmetpaket.

INNERGÅRDEN
Sommartid ställer vi ut 
trädgårdsmöbler i vår 

omgärdade och sköna 
innergård.
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Aktiviteter & Omgivningar

KONFERENS
Utsikten över Norasjön 

och de vackra takåsarna 
ger en bra inramning till 
ert möte. Vi har ett bra 
samarbete med lokala 
krögare kring catering.

BRÖLLOP & FEST
Vi erbjuder dig att hyra 
hela hotellet för att fira 

bröllop, dop, student och 
andra högtidsdagar. Här 

får både familjen och 
vännerna plats.

OMGIVNINGARNA
Nora har fått Europa 
Nostrapris för en unik 

kulturmiljö. Det kan man se 
om man tar en promenad 

eller gör en utflykt.

AKTIVITETER
I samarbete med lokala 

företagare erbjuder 
vi paket med allt från 

sportiga till kulturella och 
kulinariska aktiviteter, 

även som paket. Läs mer 
på vår webbsida. 



Vi erbjuder ett hemtrevligt boende med personlig service 
och hög kvalitét. Hotellbyggnaden uppfördes 1912 och har 
fungerat som hotell sedan dess. Vi välkomnar konferenser 

och arrangerar enklare tillställningar för upp till 20 
personer, såsom dop- eller minnesstund, födelsedag eller 

studentfirande.

Lilla hotellet i Nora ligger ca 3,5 mil norr om Örebro. Nora är en 
småstad i ordets charmiga bemärkelse med torg och kyrka i 

centrum och närhet till sjön. Här finns många småbutiker med 
rikt utbud, ett sprudlande kulturliv och fantastiska möjligheter 

till friluftsliv. För mer info se www.visitnora.se.

Välkomna hälsar Peter, Peter och Pin!

Lilla Hotellet i Nora, Rådstugugatan 14, 71331 Nora, Sweden

Telefon +46 587 15400, SMS: +46 707-974096

Epost: info@lillahotelletnora.se

Webb: www.lillahotelletnora.se

LILLA HOTELLET I NORA STAD

14 mysiga rum - 28 bäddar


