
Meetings at
clarion stavanger

Konferanser utenom det vanlige
Clarion Hotel Stavanger er et internasjonalt 
forretnings, - konferanse,- og eventhotell beliggende 
i sentrum av Stavanger. Hotellet stod ferdig i 2000, 
og ble totalrenovert i 2011.

Hotellfakta
Vi vet at det kan være slitsomt å være mye på 
reise. Derfor er våre hotellrom møblert med noen 
av de beste sengene på markedet i tillegg til store 
deilige puter i sengen. Du finner også en stor LCD-
flatskjerm på veggen med et godt utvalg av norske- 
og internasjonale tv-kanaler og gratis filmkanaler. 
Uansett hvor i hotellet du befinner deg kan du 
benytte deg av gratis trådløs internett. Alle rom har 
hårføner, store deilige håndklær, minibar, vannkoker 
med et utvalg av kaffe- og te samt tilgang til 24-timer 
room service. Mange av våre romkategorier har også 
egen kaffemaskin fra Nespresso. I tillegg byr vi på en 
av Stavangers beste utsikter over sentrum og Vågen. 

Antall rom
Hotellet har totalt 249 hotellrom i ulike kategorier 
fordelt på standard dobbeltrom med twin-senger 
eller dobbeltseng, Superior rom, Delux rom og 
suiter. Vi har også flere handicapvennlige rom, samt 
connection-rom som er både praktiske og populære 
blant barnefamilier.  

Største møtelokale
Stavanger Hall med konferansekapasitet til rundt 
700 personer i kino.  Stavanger Hall kan for øvrig 
deles inn til fire ulike plenumsaler med skillevegger - 
praktisk for deg som skal ha parallelle sesjoner. 

Antall møterom
10 lokaler med kapasitet fra 2 til 700 personer. 
Vårt styrerom Perspektiv i 14. etasje har en 
spektakulær utsikt over Stavanger by, Vågen, og de 
omkringliggende fjellene. 



møtelokaler 
Vi lover deg konferanser utenom det vanlige. Hos 
oss finner du 10 ulike møterom. Våre møtelokaler 
er lyse, moderne, funksjonelle og inneholder det 
utstyret du forventer at skal finnes på et moderne 
konferansehotell. Har du spesielle behov har vi 
svært gode samarbeidspartnere i Stavanger som 
fremskaffer hva det måtte være. 

Pausebevertning
I pausene kan dere kose dere med deilig mat og 
sunn og fristende pausebevertning. Kaffe/te og 
isvann er alltid tilgjengelig gjennom hele dagen. 
Vi legger mye energi i å kartlegge dine behov før 
du kommer, slik at vi kan planlegge deres opphold 
på beste måte. Vi har delt vårt konferanse- og 
pausekonsept inn i tre ulike kategorier, alt for å 
tilfredsstille akkurat deres behov. Vi kaller det 
Basic, Some Extra og Let’s go crazy!

Mat og drikke
Restauranter: Kitchen & Table by Marcus 
Samuelsson åpnet i august 2013, og er en ny og 
spennende a la carte restaurant- og bar. Menyen 
er inspirert av de multikulturelle smakene fra 
Manhattan og maten produseres med norske 
råvarer og kortreiste lokalproduserte varer der dette 
er mulig. 
JaTakk: Vår frokost- og lunsjrestaurant med god 
plass. Deilige buffeter som sørger for at du får en 
god start på dagen, eller påfyll av energi midt på 
dagen via vår rikholdige lunsjbuffet. Her kan vi 
også servere større konferansegrupper til middag, 
eller mindre grupper som ønsker et eget lokale via 
vårt separate selskapslokale Aroma. 

Bankett: Storsalen Stavanger Hall er ypperlig til 
større banketter, julebord, bryllup eller eventer 
som Kick-off, show eller konserter. Salen har 
en bespisningskapasitet i langbord til rundt 500 
personer, eller rundt 380 med runde bord. Er 
dere ikke fullt så mange kan salen deles av med 
skillevegger. 
Room Service: Selvfølgelig får du mat og drikke 
hos oss 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Vi har 
en rikholdig room service meny på rommet. Maten 
kommer fra Kitchen & Table. Om morgenen kan 
du bestille frokost til rommet, og om natten har vi 
et tilpasset utvalg for deg som er litt sulten. I tillegg 
finner du et rikholdig utvalg av drikke- og snacks i 
minibaren på rommet ditt. 

KONTAKT
For mer informasjon, forespørsel eller booking av ditt neste arrangement, ta kontakt med oss på 
cl.stavanger@choice.no eller på tlf: +47 51 50 25 00.


