
BY NORDIC CHOICE

QUALITY HOTEL™
EDVARD GRIEG

5 
Store møterom

15 
Mindre møterom

373 
Hotellrom

2500 
Stående deltagere

2000 
Sittende deltagere

Hotell med førsteklasses 
konferansefasiliteter!

Her på Quality Hotel™ Edvard Grieg har vi de beste forutsetningene 
for vellykkede møter og events - fra 2 til 1300 gjester! I våre store, 
åpne fellesområder med utsikt utover skogkledde åser er det lett å 
finne motivasjon og inspirasjon. 

Quality Hotel Edvard Grieg ligger kun fem minutter fra 
Flesland lufthavn og 20 minutter fra Bergen by. 

Vi tilbyr gratis parkering, inkludert 11 el-bil 
ladestasjoner. Det er nærhet til bybane- og busstopp 
samt shuttletilbud til/fra flyplassen ukedager morgen 
og ettermiddag. Hotellet ligger ideelt i forhold til alt 
som skjer i Bergen, men likevel i rolige omgivelser.

Vi er spesialister på eventer, konferanser og 
banketter. Hos oss finner du et dedikert team som 
gjør sitt ytterste for at ditt arrangement skal bli 
vellykket. Ved booking av møter her hos oss får du 
din egen koordinator på hotellet som håndterer alle 
detaljene som trengs for et suksessfult arrangement. 
Vi er også behjelpelig med tips for aktiviteter, 
underholdning eller evt. deltager/påmeldingssystem.

 

WeCare - Bærekraft i Nordic Choice Hotels
I Nordic Choice Hotels har vi en tradisjon og en kultur for å gjøre mer enn det som 
forventes av oss - for våre gjester, medarbeidere, samfunnet og miljøet. Vi kaller dette 
arbeidet for WeCare. WeCare er en del av vår identitet og vår kultur. Det er vi stolte 
over. Du kan lese mer om vårt samfunnsansvar på choice.no. 



Quality Hotel™
For meetings that matter.
Hos oss er det møtet som er viktigst. Møtet mellom 
to kollegaer som inspirerer hverandre til en ny, 
brilliant idé sammen, og møtet der hundre 
jobbkompiser plutselig deler samme visjon. Møtet 
mellom oss og deg. Øyeblikkene som virkelig betyr 
noe.  

Mat & drikke
Maten er noe av det som har størst effekt på 
mennesker og miljø. Å servere god og sunn mat er 
noe av det aller mest bærekraftige vi kan gjøre. Hos 
oss skal du bli fristet til å spise sunt og miljøvennlig, 
og dermed spise med god samvittighet! 

Sweet Dreams Stay
Velger du å hoppe over rengjøring av rommet ditt når 
du bor lenger enn én natt, donerer vi penger til 
UNICEF og deres arbeid for barn utsatt for 
menneskehandel.  

Våre konferanse- og møterom 
Event hotellet med plass til de store tankene. Mingle- og messeområder for inntil 2500 personer.

Lokaler M² Kinosal Klasserom Styrebord Middag Kommentar

Troldsalen  900 1305 936 - 936 6,4 meter takhøyde. Deles i 3

Griegsalen 285 330 230 40 240 3,3 meter takhøyde. Deles i 2

Vinje 40 - - 14 - Styrerom 

Welhaven 50 47 24 14 30  

Werenskjold 45 50 28 18 30  

Dovregubben 53 61 36 20 40 Kan deles i to møterom  

Sæverud 63 75 44 32 50 Kan deles i to møterom  

Symfoni  34 36 16 20 20 Kan deles i to møterom 

Beyer 36 - - 16 - Styrerom

Kammer 19,5 18 - 8 - Grupperom  

Klaver 19,5 - - 8 - Grupperom  

Ballade 20 - - 9 - Grupperom  

Sonate 21,5 - - 9 - Grupperom  

Klang 22 - - 9 - Grupperom  

Gym Dyrevennlige Bar Buss Restaurant


