
Meetings at
clarion bergen airport

Enklere konferanse
Vi vet at mange reiser mye i jobbene sine, og jo færre 
ledd reisen har, jo enklere blir reisen. På Clarion 
Hotel Bergen Airport, lander du nesten bokstavelig 
talt på hotellrommet, i restauranten eller i konfer-
ansesalen. Hotellet er bygget i direkte tilknytning til 
Bergen lufthavn, Flesland. Fra flyplassen går man 
tørrskodd inn på hotellet på et par minutter, noe som 
gjør oss til Norges første terminalhotell. I tillegg har 
vi Bergens største konferansefasiliteter på samme 
plan, og Norges mest effektive møteplass med direkte 
inngang fra Flesland Lufthavn.

HOTELLFAKTA
Vi vet hvor viktig det er med en god natts søvn før en 
lang arbeidsdag. Alle våre rom har gratis wifi, LCD-tv 
med gratis tv-kanaler og tilgang til vår roomservice. 

Vil du koble av, anbefaler vi et besøk til relax-
avdelingen PAUSE i topp-etasjen. Her finner du et 
lite treningsrom, Jacuzzi, sauna og steamdusj.

Velkommen til et moderne og trendy designhotell 
med inspirerende arkitektur, moderne kunst, 
musikalsk inspirasjon og en restaurant som er kjent 
for sin gode mat.  

Antall rom
200 rom, hvorav 4 stk. er handikaptilpassede rom. 
Alle våre rom kan brukes som dobbeltrom. 

Antall møterom 
17 stk.



Største møterom
Feel the music er vår storstue på hele 552 m2. 
Lokalet er helt åpent og med hele 5,5 m under 
taket. Vinduer gir dagslys og friskluftsanlegget 
sørger for at luften ikke blir tung. Her kan vi huse 
inntil 700 mennesker. Vi tilbyr alt tenkelig innen 
scenerigg, lyd og lys og bare fantasien setter grenser 
for hva vi kan gjøre. Her er ingenting overlatt til 
tilfeldighetene.   

RESTAURANT OG BAR
Betydningen av sunn og god mat blir bare større og 
større. Dette tar vi på alvor. Våre faglærte kokker 
bruker både hjertet og de beste ingredienser 
når maten lages. Mat skal gi påfyll, ny energi, 
inspirasjon og gode opplevelser - det får du hos 
oss! I restaurant Sound serverer vi utsøkte retter a 
la carte både til lunsj og middag, mens du i baren 
Tunes kan nyte noe godt i glasset (Tunes er stengt 
søndager). Vi kan servere selskap på inntil 500 
personer i vår bankettavdeling.

KONFERANSELOKALER
Med 1600 m2 konferanseareal er Clarion Hotel 
Bergen Airport blant de hotellene i landet med 
størst konferansekapasitet. Hver dag kan vi ønske 
over 1200 konferansegjester velkommen, fordelt 
på 17 møterom. Konferansesalene er designet for 
fremtidens krav. Store vindusflater, god takhøyde, 
teknisk utstyr og et personale som gir ordet service 
en ny mening: 1. klasse hele veien! Vi ønsker å 
skille oss ut, og heldigvis for oss er det mange av 
våre kunder som mener vi klarer det.

For den kresne tilbyr vi vårt lekre styrerom Lyrics 
i hotellets toppetasje. Opplev stemningen med fyr 
på peisen, fersk kaffe fra espressomaskinen, kunst 

på veggene, egne toaletter, høyryggede stoler og 
eksepsjonell service.

Ønsker du å samle konferansedeltakerne til en 
sosial begivenhet på kvelden, kommer vi gjerne 
med forslag til underholdning. Hotellets unike 
beliggenhet gjør transporten til og fra konferansen 
både rask og rimelig. Når du lander på Flesland 
spaserer du rett inn på hotellet og slipper å stå i 
kø for taxi eller flybuss. Hurtigbåten legger til ved 
Flesland kai, bare 6 minutters kjøring fra hotellet. 
Båten har direkte korrespondanse til Flesland med 
shuttlebuss.

KONTAKT
For mer informasjon, ta kontakt med oss på e-post cl.bergen.airport@choice.no eller telefon 56 10 00 00.


