
#GRIEGISBACK
Quality Hotel Edvard Grieg 

Bergens største event- og konferansehotell



Velkommen til Quality Hotel Edvard Grieg
Quality Hotel Edvard Grieg ligger i naturskjønne omgivelser, kun fem minutter fra Flesland og 
15 minutter fra Bergen by. Vi heter ikke Edvard Grieg for ingenting. I likhet med vår navnebror 
er vi både lokale og internasjonale, nyskapende og klassiske – og ikke minst er vi stolte av å 
høre til i Bergen. 

Med 373 dobbeltrom, restaurant, treningsrom med utsikt til byfjellene, og ikke minst, 
 Vestlandets største konferanseavdeling, er vi alltid klare til å ta vel imot deg, dine kolleger, 
venner og familie. Hotellet har gratis parkering for sine gjester. 

Vi bringer dessuten våre gjester gratis til nærliggende bedrifter, samt flyplassen hver morgen, 
mandag til fredag, mot påmelding i resepsjonen.

«Hotellets nye lokaler er fantastisk 
godt egnet til større bedriftsarran-
gementer (vi var 650 personer), 
med alle fasiliteter, god plass og 
stilig interiør. Maten stod absolutt 
til forventningene, og vi følte oss 
svært godt ivaretatt av personalet. 
Vi opplevde at hotellet gjorde sitt 
ytterste for at arrangementet vårt 
skulle bli vellykket.»

Svend Gravdal, DNB.

Stedet for de store tanker

Hjemmelaget og bærekraftig mat 

Treningsrom med Bergens flotteste utsikt

Profesjonelle møteplanleggere



Vi er spesialister på eventer, konferanser og banketter  

•  Vårt dedikerte team gjør sitt ytterste for at ditt arrangement skal bli vellykket
•  Aktiviteter og innslag som gjør deltakerne mottakelige for læring
•  Store lokaler, med plass til over 1000 personer
•  Store glassflater gir godt lys og inspirerende utsikt mot naturen
•  Quality Breaks med popcorn og softis
•  Vi skreddersyr ditt møteromsbehov

Fleksible fasiliteter

•  Konferanser
•  Landsmøter
•  Kongresser
•  Messer
•  Konserter
•  Teater
•  Store banketter
•  Events
•  Show
•  Sports- og foreningsarrangementer

Bright er nordens ledende leverandør av 
lys, lyd, scener og video for utleie, salg 
og installasjoner.

Våre kunder består av teatre, hotell, 
TV- studioer, konsert- og event-arrangører, 
konserthus, flerbrukshus, musikkfestivaler 
og skoler m.m.

Vi har mer enn 35 års erfaring i bransjen, 
og siden 2011 vært en del av Bright Group, 
som med sine rundt 315 ansatte i Norge, 
Sverige og Finland er nordens desidert 
største aktør innen sitt felt. 

Bright Norway AS
Oslo • Bergen • Lillehammer
Midt Norge• Gjøvik • Molde

Vestby• Stavanger

Telefon 22 11 30 30 • post@brightgroup.no
www.brightgroup.no



Kontaktinformasjon: 
Sandsliåsen 50

5254 Bergen, Norge

Telefon:+ 47 55 98 00 00
Faks: +47 55 98 01 50

E-post: conference.q.bergen@choice.no

Invent AS er en totalleverandør av 
ventilasjon, kjøle og 

fryseanlegg i Hordaland.

Tlf. 56 33 33 40 • www.invent.as

Friele Professional
heter nå 

JDE Professional

VI KJØRER DEG DIT!

 
App – Se 07000taxi.no

Ring 07000 – hele døgnet

Bookingskjerm i resepsjonen

 • 
Co

nc
ep

t: 
JS

 M
ed

ia
 T

oo
ls

 A
/S

 • 
10

33
43

 • 
w

w
w

.js
no

rg
e.

no


