
Clarion Hotel
Admiral

I hjertet av Bergen
Clarion Hotel Admiral ligger i hjertet av Bergen 
sentrum, med en enestående utsikt mot Bryggen og 
Fløyen. Hotellet sto ferdig renovert i mai 2014 etter 
14 måneder med oppussing.

Hotell med historie
Hotellet ligger i en gammel pakkhusbygning fra 
1904, og ønsket sine første gjester velkommen i 
1987. I dag fremstår hotellet som nytt og moderne, 
med en varm og innbydende atmosfære.

Trim og rekreasjon
Vi vet at vi aldri kan tilby et like bredt utvalg som 
treningssentrene, og har derfor inngått en avtale 
med Actic Treningssenter for deg som er gjest. Du 
kjøper dagskort i resepsjonen. Det er også gode 
muligheter for utendørs trening, med Fløyen, 
vidden og Stoltzen nær hotellet.

restaurant og bar
Vår restaurant og bar, Kitchen & Table by Marcus 
Samuelsson, serverer retter inspirert av de 
mange kulturene på Manhattan, i kombinasjon 
med smaker og råvarer fra Bergen. Vår store 
frokostbuffet blir også servert i restauranten. All 
mat servert på Clarion Hotel Admiral og Kitchen & 
Table er palemoljefri, og mye er også økologisk og 
fairtrade. 

Konferanser og arrangementer
Vi har lang erfaring med konferanser, julebord, 
bryllup og andre arrangementer. Hotellet har 6 
konferanserom/selskapslokaler, og det største har 
plass til 150 gjester. Selskapslokalet Sjøkanten 
er nyoppusset og har en fantastisk utsikt mot 
Bryggen og Fløyen, og egen terrasse på utsiden. 
Alle konferanserommene våre har dagslys, god 
ventilasjon, projektor og fri internetttilgang.



Hotellrom
Vi vet hvor viktig det er med en god natts søvn, 
både før og etter en lang dag. Alle våre rom har 
deilige senger, myke dyner og puter man nesten 
kan drukne i. I tillegg har vi selvfølgelig gratis 
wifi, hårtørker, vannkoker og room service. 
På TV finner du et bredt utvalg av TV-kanaler 
og filmer inkludert i romprisen. De fleste rom 
har skrivebord med god plass til å jobbe, og du 
kan velge mellom teppe og parkett (ved ledig 
kapasitet). Mange rom har også utsikt over Vågen, 
Bryggen og Fløyen.

Våre romkategorier

standardrom
Vi har både enkelt- og dobbeltrom i denne 
kategorien. Rommene har et stilrent design 
og komfortable senger. Alle dobbeltrommene 
har minibar, strykejern og strykebrett, stol og 
skrivebord.

superiorrom
Superiorrommene finnes i alle etasjer, hvorav noen 
er store hjørnerom og andre har flott utsikt over 
Bryggen og Vågen. Rommene har et stilrent design 
og komfortable senger. Du kan velge mellom rom 
med parkett og teppe. Alle rommene har minibar, 
strykejern og strykebrett, stol og skrivebord og delt 
balkong.

deluxerom
Deluxerommene er større og finnes i alle etasjer. 
Rommene har flott utsikt mot Bryggen og Vågen, 
et stilrent design og komfortable senger. Du kan 
velge mellom rom med parkett og teppe. Alle 
rommene har minibar, vannkoker, strykejern og 
strykebrett, stol og skrivebord og balkong.

Familierom
Familierommene er i kategorien standard 
dobbeltrom, men er litt større enn de vanlige. Her 
får man plass til 1-2 ekstrasenger. Alle rommene 
har strykejern og strykebrett, stol, skrivebord og 
minibar.

suite
Sjarmerende suiter med separat stue og ett soverom. 
Suitene er loftssuiter med skråtak, sittegruppe, 
minibar, skrivebord, vannkoker, strykejern og 
strykebrett.

Handikapptilpassede rom 
Vi har et antall handikapptilpassede rom, tilpasset 
for å gjøre ditt opphold hos oss enklere. Kontakt oss 
for mer informasjon om våre handikapptilpassede 
rom og fasiliteter.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til oss på Clarion 
Hotel Admiral - en levende møteplass i Bergen!


