Clarion hotel
the edge

Tromsøs største og nyeste hotell

Clarion Hotel The Edge er et internasjonalt
konferanse- event- og forretningshotell, som ligger på
kaia i Tromsø sentrum og åpnet i mai 2014. Hotellet
har byens eneste skybar i 11. etasje.

konserter, forestillinger og konferanser
Hotellet har fokus på å være en arena for både
lokalbefolkning og turister, og arrangerer flere store
konserter, standup shows, forestillinger og andre
type arrangementer. Clarion Hotel The Edge har
11 møterom, hvorav det største kan ta over 1000
personer, og har gleden av å være vertskap for både
små smøter og store konferanser.

Trim og rekreasjon
Gjennom treningssenteret Kom I Form kan vi tilby et
flott treningssenter med direkte inngang fra hotellet.
Her finner du et stort utvalg treningsapparater i tillegg

til diverse gruppetimer og rekreasjonsmuligheter. Et
treningspass koster kr 50,- og fås kjøpt i resepsjonen
(Gull- og platinumgjester trener gratis).

Restaurant og bar
I restauranten Kitchen & Table by Marcus Samuelsson
serverer vi retter inspirert av Manhattan - og Tromsø.
Menyen er sesongbasert og vi bruker ofte lokale og
økologiske råvarer i rettene. Vi tenker “fun dining” ikke “fine dining”. Få mer informasjon om Kitchen &
Table på kitchenandtable.no/tromso. All mat servert
på Kitchen & Table og Clarion Hotel The Edge er 100
% palmeoljefri.

Frokost
Uten mat og drikke... Frokosten er dagens viktigste
måltid, og det skal være mye å velge mellom. Vi har
også et godt utvalg allergivennlig mat og drikke. Kåret
til Norges 3. beste frokost i 2014.

Hotellrom

deluxerom

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,
strykejern- og brett, vannkoker og room service.
På TV gir vi deg et bredt utvalg av tv-kanaler og
filmer inkludert i romprisen. Alle rom har også
eget skrivebord med god plass til å jobbe. Alle rom
har dusj, og noen få har også badekar. Disse kan
forhåndsbookes ved ledig kapasitet.

Hotellets deluxerom er romslige og luftige med godt
lys, og er utstyrt med king size dobbeltseng (180cm),
generøs arbeidsplass, safe og minibar samt strykejern
og -brett. Her finner du også shampo og balsam,
body lotion, morgenkåper og tøfler. Dette rommet
passer godt til familier eller for de som ønsker litt
ekstra god plass.

Våre romkategorier
moderat rom
Hotellets mest kompakte romtype utnytter plassen
godt. Her finner du en dobbeltseng (140 cm),
skrivebord med stol, og minibar. Badet har dusj.

juniorSuiter
Våre juniorsuiter ligger i spissen av hotellet, er
store og lyse og inviterer til et luksuriøst opphold.
Rommene har king size seng (180 cm), safe,
minibar, arbeidsplass, sittegruppe, kaffemaskin,
dockingstasjon, strykejern- og brett. Badene er
store, med shampo, balsam, og body lotion. Våre
juniorsuiter har herlig havutsikt over Tromsøsundet,
med mulighet for et tilknytningsrom.

Suite

Standardrom
Standardrom har godt utformede kvadratmeter, og
byr på arbeidsplass, gode lagringsmuligheter, og
minibar. Rommet har en dobbeltseng (160 cm) eller
to enkeltsenger.

superiorrom
Superior dobbeltrom har god plass, gode senger,
og en utmerket arbeidsplass. Rommet har en
dobbeltseng (160 cm) eller to enkeltsenger. Alle rom
er utstyrt med safe, minibar, strykejern- og brett.
Clarion loves a great hairday - så her finner du også
shampo og balsam, samt god body lotion. Du får sett
Tromsø fra en fantastisk side, og vi garanterer god
utstikt over byen eller havet.

Slå på stortrommen og oppgrader til vår
presidentsuite Pellerin.
Her finner du alt du trenger og mye mer. En toroms
suite med stue, sofa, stoler, spisebord og 2 toaletter.
Et gjestetoalett, samt et privatbad med både dusj og
badekar. Separat soverom.
Pellerinsuiten passer ekstra bra om du har gjester,
eller kanskje på bryllupsnatten?

Handikaptilpassede rom
På Clarion Hotel The Edge har vi et antall
handikaptilpassede rom som er utformet for å
forenkle ditt besøk. Ta kontakt med vår resepsjon for
spørsmål angående våre handikaptilpassede rom.
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