
 

 

HOTELL SCANDIC FORESTA 
 

 
Om kursgården 
Scandic Foresta, ursprungligen kallad Villa Foresta har varit en viktig mötesplats sedan 1910 då Wilhelmina 
Skogh öppnade sin riddarborg på klippan. Villan byggdes efter förebilder från medeltida riddarborgar som 
Wilhelmina hade sett på sina många resor till Italien via Rehndalen i Tyskland, hon döpte huset efter sitt 
efternamn Skogh – skog på italienska; foresta.  
Foresta har under årens lopp byggts ut med separata hotellbyggnader bakom den ursprungliga villan och 
genomgått omfattande renoveringar vid ett flertal tillfällen, men huvudbyggnaden har behållit sin 
karakteristiska stil av riddarborg och utgör ett välkänt kännetecken för Lidingö, väl synligt från Lidingö bron. 
 
Scandic Foresta ligger endast 15 minuter från centrala Stockholm. Hotellets standardrum är mellan 19 och 24 
m2. Rummen har trägolv och eget badrum med dusch. Alla rum är utrustade med hårtork, platt-TV med 
filmkanaler, skrivbord, trådlös internetuppkoppling och en fåtölj för avkoppling. Hotellets härliga restaurang på 
6:e våningen serverar varje dag lunch och middag i en skön miljö med utsikt över Värtan och Stockholm, det 
finns även en lobby bar, shop och gym på hotellet. Hotellet kan erbjuda både utomhusparkering och 
inomhusparkering mot en avgift. Kurslokalen är rymlig och luftig.  

 
Hitta hit 
Med bil: 
Via E4/E18/E20 välj avfart Norrtull och följ skyltar mot Värtahamnen/Lidingö. Följ Lidingövägen när du är 
på Lidingö bron tar andra avfarten mot Herserud/Torsvik. Sväng sedan in höger vid trafikljusen på 
Herserudsvägen och följ skyltar mot Scandic Foresta som är beläget på Herserudsvägen 22. 
 
Med tåg från Arlanda flygplats: 
"Arlanda Express" tåget går från terminal 3 och 5 på Arlanda flygplats till Stockholms Centralstation. Resan till 
Stockholms central tar ungefär 25 minuter. Från Stockholms central åker du antingen kollektivt eller taxi. 
 
Med kollektivtrafik från T-centralen/City:  
Tag tunnelbana, åk till Ropsten röd linje. Därifrån tar du Lidingö-banan till Torsviks station eller buss  
(alla i 200-serien utom 203) till Torsviks torg. Gå i riktning tillbaka mot Lidingöbron och ta första vänster in på 
Herserudsvägen. Följ vägen till hotellet, ca fem minuters promenad.  
 
Användbara appar: Res i Stockholm – navigera lätt i kollektivtrafiken och köp biljetter. Taxikurir eller Taxi 020 – 
gör det enkelt att boka taxi, även i förväg.  

 
Kursgårdens kontaktuppgifter  
Hotell Scandic Foresta Herserudsvägen 22, 181 34 Lidingö Stockholm Telefon: +46 8 517 324 00 
Fax: +46 8 517 324 11 E-post: foresta@scandichotels.com 
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