
Quality Hotel
Augustin, Trondheim
It's taken care of!



Quality Hotel Augustin er et hotell i Trondheim med en lang og
rik historie helt tilbake til 1915. Hotellet ligger sentralt ved
Trondheim Torg med sine 136 rom og egen konferanseavdeling
med utmerkede muligheter for overnatting, små og store
møter, eventer og  selskap.

Hotell med historie
For 100 år siden åpnet hotelldørene under navnet ”Grand Hotel”. I dag er Augustin et
historisk men likevel moderne  sentrumshotell med 136 bekvemme rom. Unikt for Quality
Hotel Augustin er at ingen rom er helt like. Her er alle rom innredet forskjellig, med unikt
uttrykk og innhold. Har du et spesielt ønske? La oss få høre det!

Konferanse på Quality Hotel Augustin
Hos oss kan du boltre deg på 15 store og små møterom. Du velger oppsettet som passer best
for hensikten med ditt møte, og vi finner et passende rom for deg. Nederst på siden finner
du en oversikt over våre møterrom og deres kapasitet ved ulike oppsett.

Quality Meeting Advisor (QMA)
En "Quality Meeting Advisor" er til stede for å ta vare på deg og dine gjester fra bestilling til
gjennomført møte. Din personlige rådgiver hva gjelder måltider, rombestillinger, oppsett,
teknisk utstyr, aktiviteter og hva som ellers måtte dukke opp av behov og ønsker. Du kan
benytte deg av vår lange erfaring når du planlegger.

Aktiviteter
Gjennom en av våre kreative aktivitetspartnere, kan vi organisere store og små avbrekk i
møtedagen. Det kan være så enkelt som en liten aktivitet i en pause eller etter lunsj, til
uteaktiviteter som historisk byvandring, seilturer, fjellklatring eller middag i det fri.
Med base midt i Trondheim sentrum, er det kun fantasien som setter grensene.

Mat og drikke
En viktig del av innholdet i et møte eller en konferanse, er møtene mellom menneskene. Man
utveksler erfaringer, og tilegner seg kunnskap om fag samtidig som man blir bedre kjent
med hverandre. Det er ofte over et måltid, de beste møtene utspiller seg.

Hos oss skal du oppleve god mat basert på sesongens og regionens råvarer. Heldigvis er
Trøndelag en region som bugner av råvarer fra hav og land, så vi har mye å tilby deg.
Vi vektlegger også at maten vi serverer skal være bærekraftig, og at en andel av råvarene
skal være økologiske.

På Quality Hotel Augustin, serverer vi kun�FairTrade merket kaffe.

Velkommen til Quality Hotel Augustin!
Ditt konferansehotell i hjertet av Trondheim.

MØTEROM KINO KLASSE U-BORD STYREBORD

Valhall 120 84 34 -

Gullfaks 140 96 30 -

Midtgaard 50 30 22 20

Midtgaard A 20 14 12 12

Åasgaard 20 14 12 12

Frigg 30 24 14 12

Odin 20 16 - 20

Balder - - - 10

Hugin - - - 8

Munin - - - 8

4 grupperom - - - 8

Romoversikt

Enkeltrom 30

Dobbeltrom 102

Suiter 4


