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LOKAL RUNDA BORD LÅNGBORD STÅBORD/
MINGEL

PIAZZAN 300 360 800

MANHATTAN 80 100 200

WTC RESTAURANG 170 250 360

TRADE WINDS 60 80 100

CHAMBRE SEPARÉ - 16 -

KAPACITETSÖVERSIKT

I alla våra lokaler har vi möjlighet 
att bygga upp en scen, men då 
begränsas kapaciteten i antal 
gäster något.

Trådlöst internet, mikrofon och 
möjlighet till bakgrundsmusik 
finns i samtliga lokaler.

FESTLOKALER
I VÄRLDENS LÄGE
WTC är den perfekta mötesplatsen 
för allt från det lilla frukostmötet till 
fester för flera hundra gäster. Det är 
inte bara våra lokaler som är flexibla, 
utan även vi som arbetar här. Vi har 
lång och gedigen erfarenhet av att  
arrangera härliga matupplevelser, 
fester och event och arbetar med de 
bästa i branschen.

WTC RESTAURANG

I WTC Restaurang dukar vi upp ert frukost- eller lunchmöte. 
Vi arrangerar även fester och middagar, cocktailpartyn och 
produktpresentationer. Här finns även vårt trevliga Chambre 
Separé. Vi tar emot sällskap på upp till 250 sittande eller 360 
gäster i mingel. 
 Vill ni bjuda på brunch, rigga en miniutställning eller 
slå klackarna i taket med scen, dansgolv och bar? Här får ni 
gärna sätta oss på prov då lokalerna är väldigt flexibla och kan 
möta de flesta önskemålen.

Piazzan är en året-runt-öppen uteservering inomhus med 20 
meter i takhöjd som helt saknar motstycke i Sverige. Den är 
ljus, luftig, har möjlighet till en egen scen och rymmer upp till 
800 gäster i mingel.

Gemensamt rymmer en kombination av Manhattan,
WTC Restaurang och Piazzan arrangemang för upp till  
1 200 personer. 

World Trade Center Stockholm erbjuder kulinarisk mat från 
världens alla hörn. Utöver våra säsongsanpassade menyer och 
vinpaket erbjuder vi matupplevelser skräddarsydda helt efter 
era behov för att ni ska få en smakfull upplevelse. 
 Överraska era gäster och kombinera arrangemanget med 
någon av våra populära aktiviteter eller ge oss ett tema att 
arbeta kring så tar vi fram ett helt koncept.    

Kontakta oss för visning av lokaler och möjligheter.
Varmt välkommen!

Oändliga möjligheter



CHAMBRE SEPARÉ PIAZZAN

TRADE WINDS

MANHATTAN

WTC RESTAURANG



World Trade Center Stockholm
Box 70354, 107 24 Stockholm
Besöksadress:  
Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1 
Telefon: 08–700 45 00
Bokning: restaurang@wtc.se

world trade center stockholm ägs av  
alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt.  
fastigheten inhyser flera framgångsrika  
företag. vill du bli ett av dem? titta  
efter lediga lokaler på wtc.se.
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