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HOTELLENE

MAGISKE OPPLEVELSER

HOTELLENE
Historie, kultur, natur og ekte opplevelser

Er du på utkikk etter hotell, møtefasiliteter og aktiviteter som gir en
ny og annerledes opplevelse? Velkommen til Classic Norway. Med
16 sjarmerende hotell på Vestlandet, Østlandet, Sørlandet og i
Lofoten, er vi spesialister på magiske opplevelser – opplevelser som
aldri blir glemt. Omgivelsene er unike, vertskapene er gjestfriheten
selv, maten baseres på lokale råvarer og ingen stikker på byen.

MAGISKE OPPLEVELSER

MOLDE
FJORDSTUER

Midt i «Rosenes By» ligger Molde Fjordstuer, vårt eneste byhotell.
Nåvel, størrelsen er passelig og byen er håndterlig. Det hender man trenger byens kvaliteter som
ramme, og da er Molde Fjordstuer ifølge gjestene det beste alternativet.

SIDE 6

+47 71 20 10 60 | post@moldefjordstuer.no | www.moldefjordstuer.no

HOTELLENE
AKTIVITETER
EVENT

Hvor mange byhotell har rom med veranda og utsikt over fjord og fjell? Ikke mange.
Så påpekes da også beliggenheten og stilen av gjestene, som takker for seg med
tilbakemeldinger som varmer.

Hotellrom | 60
Møterom | 6

Trondheim

”Hurtigruten”

«Løkta» event-scene skiller Molde Fjordstuer fra de fleste andre hotell. Her kan vi kjøre Restaurant
konserter, opptredener og større arrangementer med helprofesjonelle sceneforhold og Bespisning | 150
lyd- og lysanlegg. Tenker du større en hotellet, samarbeider vi med naboene om
Bryggerestaurant
oppgaven.

KRISTIANSUND

Ona

ÅLESUND

Åndalsnes

OM OSS

Event scene

Angvik

MOLDE

Bjorli

Bergen

ØRSTA/VOLDA
Geiranger

Dombås
From Oslo
(corresponding)

Oslo

MAGISKE OPPLEVELSER

FINNØY
HAVSTUER
Finnøy Havstuer ligger på en landfast holme, i lokalene til det gamle handelsstedet
og fiskemottaket på Finnøy. Her byr vi på overnatting, restaurant, møtelokaler,
pub og badelandet «Håp i Havet».

+47 71 27 58 50 | post@havstuene.no | www.havstuene.no
SIDE 8

HOTELLENE
AKTIVITETER
EVENT

Finnøy Havstuer er et etterspurt reisemål. Kurs og møtegjester kommer året rundt,
mens båtfolket legger turen innom i de lyse sommermånedene. Med fergekai rett
utenfor døren, ligger øya Ona lett til som pause og opplevelsesmål.
Vertskapet på Finnøy Havstuer har lang erfaring og høy standard som rettesnor i alt
de foretar seg. Effektivitet, trivsel og god mat er satt i høysetet.
Menyen settes sammen av det fiskerne kommer inn med. Det smaker fantastisk!

Hotellrom | 50

Trondheim

”Hurtigruten”

Møterom | 3

KRISTIANSUND

Servering restaurant | 120
Servering «butikken» | 30

Ona

Badeland «Håp i Havet»|

Åndalsnes

OM OSS

ÅLESUND

Angvik

MOLDE

Bjorli

Bergen

ØRSTA/VOLDA
Geiranger

Dombås
From Oslo
(corresponding)

Oslo

MAGISKE OPPLEVELSER

ONA
HAVSTUER

Øya Ona har i dag rundt regnet 25 fastboende, som klorer seg til fast fjell rundt øyas midtpunkt:
Det rødmalte fyret. Ona-samfunnet er høyst livskraftig.
Innbyggerne lever i hovedsak av fiske eller keramikk.

SIDE 10

+47 71 27 58 50 | post@havstuene.no | www.havstuene.no

HOTELLENE
AKTIVITETER
EVENT

Ona Havstuer er et gammelt handelssted med 11 soverom fordelt på fem
leiligheter av høy standard. Restauranten åpnes på bestilling, men maten og
måltidet står ikke tilbake for noe. Det er bare sånn vi gjør det her ute.

Leiligheter | 5

Ona Havstuer er populært til arbeidsmøter og team-building. Og ikke tror vi at du
finner et sted med mer frisk luft i pausene. -Det er noe dramatisk og levende her
som tiltrekker meg, sier forfatteren Henning Mankell om Ona. Ta ham på ordet.

Møterom | 1

Trondheim

”Hurtigruten”

Soverom | 11

KRISTIANSUND

Senger | 22
Ona

Bespisning | 60

Åndalsnes

OM OSS

ÅLESUND

Angvik

MOLDE

Bjorli

Bergen

ØRSTA/VOLDA
Geiranger

Dombås
From Oslo
(corresponding)

Oslo

MAGISKE OPPLEVELSER

FLATFLESA
FYR

Drømmer du om din egen øy med fyrtårn? Nå kan du få drømmen oppfylt. Øya Flatflesa har ingen
annen bebyggelse enn den restaurerte fyrvokterboligen. Herfra drar ingen før alle er i mål og
beslutningene fattet.

SIDE 12

+47 71 27 58 50 | post@havstuene.no | www.havstuene.no

HOTELLENE
AKTIVITETER
EVENT

Flatflesa er virkelig annerledes. Pulsen senkes, relasjoner styrkes og nye
muligheter kommer til syne. Samtidig fornemmer du fyrvokterfamiliens tøffe liv
her ute, mellom øyene Gossen og Ona. Uttrykket «fullstendig rått» er hørt.
For virkelig å samle deltakerne, har vi basert oppholdet på at man selv lager
maten av ferske utplasserte forsyninger. Men for all del, den båtvante kokken på
Finnøy Havstuer er ikke tungbedt om du ønsker en proff på laget.

Hotellrom | 9

Trondheim

”Hurtigruten”

Senger | 18

KRISTIANSUND

Møterom | 1
Selvbetjening | 18

Ona

Badestamp

Åndalsnes

OM OSS

ÅLESUND

Krabbenaust

Angvik

MOLDE

Bjorli

Fyrtårn
Bergen

ØRSTA/VOLDA
Geiranger

Dombås
From Oslo
(corresponding)

Oslo

MAGISKE OPPLEVELSER

HUSTADVIKA
GJESTEGÅRD

Hustadvika er det mest dramatiske havstykket langs norskekysten. Her opplever du naturens
storhet - uansett vær og årstid. Det påstås at ingenting er mer samlende enn en skikkelig storm.
Det måtte i så fall være en forfriskende dukkert i Atlanterhavet.

SIDE 14

+47 71 26 47 00 | post@hustadvika.no | www.hustadvika.no

HOTELLENE
AKTIVITETER
EVENT

Hotellrom | 17

Overnatting skjer i hotellfløyen og rundt om i sjøhusene. Om du ikke trenger
hele kapasiteten, kan du velge det ene eller det andre. Alt etter hva som er
målet og hvordan det skal arbeides.

Bespisning | 280

Trondheim

”Hurtigruten”

Sjøhus | 13

KRISTIANSUND

Møterom | 3
Ona

Velværeavdeling

ÅLESUND

Museum

Angvik

MOLDE
Åndalsnes

OM OSS

Alt er nært på Hustadvika Gjestegård. Avstandene er små, vertskapet er
hyggelig og imøtekommende, og maten er deilig lokal. Nærheten gjør noe med
menneskene du tar med deg hit. Det være seg til et møter eller en konferanser,
en stor dag i familien eller en firmatilstelning.

Bjorli

Bergen

ØRSTA/VOLDA
Geiranger

Dombås
From Oslo
(corresponding)

Oslo

MAGISKE OPPLEVELSER

HÅHOLMEN
HAVSTUER

Det verneverdige fiskeværet Håholmen på Hustadvika, har vært møtested, havn, hjem og arbeidsplass
for fiskere, sjøfolk, kremmere og farmenn i mange hundre år.
Her er det lett å trives og godt å være produktiv.

SIDE 16

+47 71 51 72 50 | post@haholmen.no | www.haholmen.no

HOTELLENE
AKTIVITETER
EVENT

Håholmen Havstuer består av hele 25 bygninger. Fiskeværene hadde mange hus.
Å bevege seg fra bygning til bygning i all slags vær, er noe helt annet enn å løpe i
korridorer. Her ute er det alltid noe å åpne den gode samtalen med, alltid noe å
oppleve.

Trondheim

”Hurtigruten”

Møterom | 5

KRISTIANSUND

Bespisning | 220
Dokumentasjonssenter

Ona

ÅLESUND

Angvik

MOLDE
Åndalsnes

OM OSS

Det var den kjente eventyreren Ragnar Thorseth som i 1989 gav det gamle
fiskeværet nytt liv og la grunnlaget for det Håholmen er i dag. En god møteplass
for mennesker som søker den gode atmosfæren som bygger relasjoner og
stimulerer til samarbeid.

Hotellrom | 49

Bjorli

Bergen

ØRSTA/VOLDA
Geiranger

Dombås
From Oslo
(corresponding)

Oslo

MAGISKE OPPLEVELSER

ANGVIK
GAMLE HANDELSSTED
Angvik Gamle Handelssted ligger i bygda Angvik ved Tingvollfjorden på Nordmøre.
Stedet har røtter tilbake til 1500-tallet, da hollandske seilskuter ankret opp i bukta for å kjøpe tømmer.
Her fornemmer du kremmerånden.

SIDE 18

+47 71 29 13 00 | post@angvik-hotell.no | www.angvik-hotell.no

HOTELLENE
AKTIVITETER
EVENT

Handelsstedet ble drevet av John og Gurianna Angvik. Paret fikk 14 barn, 12 av
disse startet egne bedrifter med utgangspunkt her. En unik familiesaga startet.
Femte generasjon er fortsatt engasjert i driften.
I dag fremstår hotellet fullt ut restaurert med høy og særpreget standard.
40 rom, hyggelige stuer, peisild, fint porselen og nasjonalromantisk kunst er
stikkord. Maken finnes ikke. Kjøkkenet henter råvarene fra fjord, fjell, skog og
åker i nærområdet.

Hotellrom | 37

Trondheim

”Hurtigruten”

Møterom | 4

KRISTIANSUND

Bespisning | 90
Spa avdeling

Ona

Museum

Åndalsnes

Galleri

Bjorli

Vinkjeller
Bergen

ØRSTA/VOLDA
Geiranger

Dombås
From Oslo
(corresponding)

Oslo

OM OSS

ÅLESUND

Angvik

MOLDE

MAGISKE OPPLEVELSER

HOTELL

UTSIKTEN
GEIRANGER
Geiranger. Midt i fjordlandskapet som UNESCO ga plass på sin World Heritage List.
Utsikten fra hotellet er formidabel. Han visste nok hva han gjorde, Edvard Hole, da han
bygde Hotel Udsigten Bellevue i 1893.

SIDE 20

+47 70 26 96 60 | post@hotell-utsikten.no | www.hotell-utsikten.no

HOTELLENE
AKTIVITETER
EVENT

Også atmosfæren er unik. Hotellet ble bygget for vidsyn og hvile, og tiltrakk seg
storheter som selveste Keiser Wilhelm II. Roen bor fremdeles i veggene. For selv
om hotellet i dag er et moderne kvalitetshotell, lever Edvard Holes idealer videre.
Hotellet holder åpnet fra mai til september. Gjestene kommer fra hele verden for
å oppleve fjordlandskapet. Og for å holde bryllup, jubiler, åremålsdager, kurs og
firma-arrangementer i flotte omgivelser.

Hotellrom | 29

Trondheim

”Hurtigruten”

Møterom | 1

KRISTIANSUND

Bespisning | 70
Ona

Åndalsnes

OM OSS

ÅLESUND

Angvik

MOLDE

Bjorli

Bergen

ØRSTA/VOLDA
Geiranger

Dombås
From Oslo
(corresponding)

Oslo

MAGISKE OPPLEVELSER

VALLDAL

FJORDHOTELL

Ved utløpet av den lakseførende elva Valldøla finner du Valldal Fjordhotell. Hotellet ligger kun
få meter fra fjorden og har en fantastisk utsikt mot fjord og fjell. Hotellet plassering er helt unik
midt mellom de to verdenskjente turistattraksjonene Geiranger og Trollstigen. Området inviterer
til flotte fjellturer, eller en stille tur på fjorden med båt eller kajakk.

SIDE 22

+47 70 33 46 00 | post@valldalfjordhotell.no | www.valldalfjordhotell.no

HOTELLENE
AKTIVITETER
EVENT

Hotellet har 40 flotte rom, alle med flatskjerm, eget bad med dusj og utgang til
egen terrasse. Alle rom ligger på bakkenivå med enkel tilgang til det sjarmerende
Valldal sentrum. Her finner du lokale butikker, restauranter og spennende aktivitets
leverandører.
Hotellet har en sesongåpen restaurant med utsikt mot fjorden. Her serveres en
meny med råvarer hentet fra nærmiljøet der mye også er økologisk.

Trondheim

”Hurtigruten”

Møterom | 1

KRISTIANSUND

Bespisning | 50
Velværeavdeling | Muritunet
Svømmebasseng | Muritunet

Ona

ÅLESUND

Angvik

MOLDE
Åndalsnes

trimrom .

OM OSS

I umiddelbar nærhet til hotellet ligger Muritunet som tilbyr varmtvannsbasseng og

Hotellrom | 40

Bjorli

Bergen

ØRSTA/VOLDA
Geiranger

Dombås
From Oslo
(corresponding)

Oslo

MAGISKE OPPLEVELSER

STRAND HOTEL
FEVIK

Våre innbydende værelser og lekre velværeavdeling gir den perfekte rammen for et pustehull i
hverdagen! Her kan du forvente deg service, stimulans og en perfekt harmoni hvor du som gjest
står i sentrum. Nyt vår smakfulle á la carte med sesongens kortreiste råvarer, og utsikt til himmel, hav og myke sanddyner som en perfekt ramme rundt den lune stemningen.
Strand Hotel Fevik ligger mellom de idylliske sørlandsbyene Arendal og Grimstad.

SIDE 24

+47 37 25 00 00 | booking@strandhotelfevik.no | www.strandhotellfevik.no

HOTELLENE
AKTIVITETER
EVENT

Molde

I våre omgivelser er det lett å finne arbeidsro og inspirasjon. Våre medarbeidere
er hjelpsomme og bidrar til at arbeid og hygge skal kunne gå hånd i hånd. Vi tar
imot små og store grupper, og skreddersyr gjerne et program som tilbyr påfyll i
flere dimensjoner.

Senger | 270
Møterom | 11
Bespisning | Ja

Bergen

SPA avdeling| Ja

Oslo

OM OSS

Arkitekturen i det moderne nybygget er reist i fullstendig harmoni med den historiske delen, og fra Sørlandets flotteste bankettsal nyter man utsikten til hav og
myke sanddyner like utenfor dørene. På Strand Hotel Fevik skal mat være en opplevelse, derfor har vi utviklet en matfilosofi med historie og lokale råvarer som
viktige ingredienser.

Hotellrom | 90

Kristiansand

MAGISKE OPPLEVELSER

RAMME

FJORDHOTELL
Velkommen til en eventyrlig virkelighet!

Ramme er en kulturdestinasjon beliggende ca. 40 minutter med bil sydover fra Oslo. Hos oss vil du få
en helhetlig opplevelse. Ramme gård vil forsyne deg med ferske matvarer, gårdsmiljø og hagedager.
Du vil kunne tilbringe natten i unike rom på Ramme Fjordhotell. I tillegg vil du kunne benytte deg av
våre mange kulturtilbud som omvisninger, utstillinger, konserter og teater.
I 2018 gjenåpner vi portene for publikum.

SIDE 26

+47 64 98 32 00 | post@rammefjordhotell.no | www.rammefjordhotell.no

HOTELLENE
AKTIVITETER
EVENT

Molde

Vår visjon er å gi deg en helhetlig opplevelse, fra overnatting til bespisning og
kulturaktiviteter. Hotellet vil ligge midt på gården i et miljø med frukttrær, jorder,
drivhus, fjøs, stall og diverse husdyr rundt.

Du vil være der Lassonfamilien med de mange sagnomsuste døtre tiltrakk seg en
rekke kunstnere og litterater. Edvard Munch kom til Ramme for å finne arbeidsro og
landlig harmoni. Som gjest på hotellet vil du kunne ta deg en tur langs kulturstien I
Munchs fotspor eller bli med på kulturarrangementer.

Senger | 82
Bespisning | 130
Møterom | 10

Bergen

Restaurant | Ja

Oslo

Kristiansand

OM OSS

Du vil kunne gå ned til fjorden for å ta et bad. Det vil også være muligheter for
aktiviteter som tennis, ridning, kanopadling i elvefar og sykling gjennom skogen til
de severdige nabobyene Drøbak og Son. Om vinteren vil du kunne gå på skøyter på
gårdsdammen og benytte deg av bygdas varierte stiløyper. Du kan bli med å kjøre
med hest og vogn eller kanefart.

Hotellrom | 42

MAGISKE OPPLEVELSER

NYVÅGAR
RORBUHOTELL
Vågar ligger aller ytterst i middelalderens bilde av Orbis Terrarum, den bebodde verden. Her
i ytterkanten var skreien og tørrfisken. Lenger hadde det ingen hensikt å reise. Kom og opplev
kultur du ikke ante fantes.
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foto: Hans Arne Paulsen

SIDE 28

+47 76 06 97 00 | post@nyvagar.no | www.nyvagar.no

HOTELLENE
AKTIVITETER
EVENT

Austvågøy har vært bebodd i snart tusen år. Det setter sitt preg både på øya,
maten du spiser og menneskene du møter. Nyvågar Rorbuhotell er en viktig del
av den lokale arven. Det merker du på gjestfriheten og vertskapets ønske om å
by på det aller beste.

Rorbuer | 30

Nyvågar Rorbuhotell er lite nok til å være intimt, og stort nok til å ta møter, kurs
og konferanser med litt størrelse på. Lyset og været kan skifte fra time til time.
Bare årstiden bestemmer du selv.

Akevitt loftet

Harstad

Møterom | 6
Bespisning | 78
NUSFJORD

KABELVÅG

REINE
LOFOTEN

OM OSS

HENNINGSVÆR

MAGISKE OPPLEVELSER

HENNINGSVÆR
BRYGGEHOTELL
Helt ytterst i havgapet ligger det sjarmerende fiskeværet Henningsvær. Det lille øyriket ligger
omkranset av mektige fjell som reiser seg ende opp av det salte Lofothavet.
Du er kommet til skreiens og Lofotfiskets rike.
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foto: Hans Arne Paulsen

SIDE 30

+47 76 07 47 50 | post@henningsvaer.no | www.henningsvaer.no

HOTELLENE
AKTIVITETER
EVENT

Henningsvær er et levende samfunn, det er det som gjør det så trivelig her. Her
finnes ikke noe kjøpesenter, men det har du jo hjemme. Her råder småbutikkene,
verkstedene, galleriene, spisestedene og hverdagsmenneskene.
Helt nede ved sjøen ligger Henningsvær Bryggehotell. Et deilig sted å være, et
himmelsk sted å spise, og et utgangspunkt for store opplevelser på sjø og land.
I følge kursarrangører er det også et kjempefint sted å lære folk nye ting på.

Hotellrom | 30

Harstad

Møterom | 3
Bespisning | 100
NUSFJORD

KABELVÅG

REINE
LOFOTEN

OM OSS

HENNINGSVÆR

MAGISKE OPPLEVELSER

NUSFJORD
Velkommen til et autentisk fiskevær. Nusfjord er et av Norges eldste og best bevarte fiskevær
med lange tradisjoner fra Lofotfisket. Vi har lagt ekstra godt til rette for sportsfiske og
matlaging, ellers har vi latt Nusfjord være som før.
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foto: Hans Arne Paulsen

SIDE 32

+47 76 09 30 20 | post@nusfjord.no | www.nusfjord.no

HOTELLENE
AKTIVITETER
EVENT

50 sjarmerende rorbuer er reisemålet for mange tusen besøkende som vil
oppleve det opprinnelige Lofoten hvert år. Fiskeværet er et smykkeskrin, fullt
av historie og omgitt av storslått natur. I Arkitekturvernåret i 1975 ble Nusfjord
rangert sammen med Røros og den gamle delen av Stavanger.
Å være i Nusfjord er å befinne seg i annen tid. Det setter den hektiske hverdagen
i perspektiv og gir rom for refleksjoner. Det har ingen vondt av.

Rorbuer | 50

Harstad

Møterom | 3
Bespisning | 150
Restaurant |Ja
Båtutleie

NUSFJORD

KABELVÅG

REINE
LOFOTEN

OM OSS

HENNINGSVÆR

MAGISKE OPPLEVELSER

REINE
RORBUER

Lengst vest i Lofoten, ved munningen til Reinefjorden, ligger fiskeværet Reine med majestetiske
Lofotfjell og Vestfjorden som nærmeste naboer. Reine Rorbuer er like aktuelt som møtested hele året.
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foto: Hans Arne Paulsen

SIDE 34

+47 76 09 22 22 | post@reinerorbuer.no | www.reinerorbuer.no

HOTELLENE
AKTIVITETER
EVENT

Reine er et av Norges mest fotograferte steder. Så vakkert og dramatisk er det.
Men Reine har også historie og atmosfære. Tidligere tiders fiskere mumler i
veggene og vekker fiskelysten. Alle rorbuer har kjøkkenutstyr og kokemuligheter,
så fangsten blir gjerne hovedretten.

Rorbuer | 32

Å være sammen om å fange og lage dagens middag er utrolig sosialt og
sammensveisende. Så spørs det bare hvem du vil invitere til noe så spennende:
Kolleger, medarbeidere, venner eller familie.

Restaurant “Gammelbua”

Harstad

Konferanseavdeling
Møterom | 2
NUSFJORD

KABELVÅG

REINE
LOFOTEN

OM OSS

HENNINGSVÆR

MAGISKE OPPLEVELSER

BÅTENE
Våre Classic Norway hotell ligger fint til ved fjorden, kysten eller havet. Det kan derfor være
naturlig å velge båt som transport ved flere anledninger.
Våre båter kan leies for bla. firmatur, kick-off eller andre typer arrangement.
Vi kan tilby alt fra hurtiggående båter og nostalgiske fiskeskøyter.

HILDING - 12 passasjerer

SIDE 36

KVITSERK - 48 passasjerer

+47 71 20 50 00 | post@classicnorway.no | www.classicnorway.no

FRIDA - 12 passasjerer

HOTELLENE
AKTIVITETER
EVENT

MS NORDIC LADY

Trondheim

”Hurtigruten”

Denne lekre passasjerbåten passer utmerket til alle typer båtturer. Vi tilbyr alt fra rolige sightseeing, dags- og kveldsturer og raske
transportoppdrag i hele Møre og Romsdal.
Ona

ÅLESUND

Angvik

MOLDE
Åndalsnes

OM OSS

Vår charterbåt MS Nordic Lady ligger stasjonert ved Finnøy Havstuer. Båten, er en ettskrogs passasjerbåt av typen Scirocco 50
med marsjfart opptil 32 knop. Den har romslige salonger med 3 forskjellige sittegrupper og to ute dekk. MS Nordic Lady
passer perfekt for dags- kveldsturer for bedrifter som ønsker å dra på tur. Vi kan servere enkle retter og drikke om bord.

KRISTIANSUND

Bjorli

Vi kan også tilby RIB og andre type båter igjennom våre samarbeidspartnere.
Bergen

ØRSTA/VOLDA
Geiranger

Dombås
From Oslo
(corresponding)

Oslo

SIDE 38

MAGISKE ØYEBLIKK

En fisketur er en aktivitet. Det er en guidet rusletur i nærområdet
også. Og havrafting. Og et bra foredrag. Poenget er at de
menneskene du har med deg får dele en god opplevelse som de
kan minnes og snakke om som deres.
Gode aktiviteter bygger relasjoner, fellesskap og lagåndverdier som
slår positivt ut for bedriften, organisasjonen,
foreningen eller vennekretsen.
Alle Classic Norway hotellene tilbyr lokalt baserte aktiviteter som
lett kan tilpasses den enkelte gruppe. Det viktigste av alt er å finne
noe som engasjerer alle og som ikke utestenger noen.

AKTIVITETER

AKTIVITETER

HAVFISKE

DYKKING

«Husker du da vi…? »

HAVØRN SAFARI

Classic Norway’ s aktivitetstilbud springer ut av lokal egenart
og lokale severdigheter.
Vi vet å skape begeistring som får øyne
til å glitre og fellesskapet til å vokse.

KAJAKK I NORD

HUMMERFISKE

HOTELLENE
AKTIVITETER

TOPPTUR

SYKKELTUR

KONGEKRABBE

EVENT

GOLF I MIDNATTSOL

OM OSS

LAKSEFISKE

PÅ TUR

MOSKUS SAFARI
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MAGISKE ØYEBLIKK

EVENT
Et event handler om det komplette arrangementet.
Reisen, overnattingen, aktivitetene, timeplanen, måltidene og i
mange tilfeller en forflytning eller to. Du har en klar hensikt eller et
kvantifisert mål. Du skal vinne deltakerne for saken
og det skal gjøres skikkelig.
EVENT

Men det betyr ikke at alt må gjøres av deg. Vi som sitter sentralt i
Classic Norway har et opplegg for events. Sammen med hotellene
våre og deres lokale tjenesteleverandører setter vi sammen det
hele basert på dine ønsker og budsjetter. Alt godkjennes av deg på
forhånd, du har oss i kulissene under hele eventen og du får alt på
en spesifisert faktua.

DE MAGISKE

OPPLEVELSENE
HOTELLENE
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1 Håholmen Havstuer
2 Hustadvika Gjestegård
3 Ona Havstuer
4 Flatflesa Fyr
5 Finnøy Havstuer
6 Hotell Molde Fjordstuer
7 Angvik Gamle Handelssted
8 Bjorligard Resort
9 Hotell Utsikten Geiranger
10 Nyvågar Rorbuhotell
11 Henningsvær Bryggehotel
12 Nusfjord
13 Reine Rorbuer
14 Valldal Fjordhotell
15 Strand Hotel Fevik
16 Ramme fjordhotell
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Bjorli
Kristiansand
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Ta kontakt for en hyggelig prat
Øvre veg 24, 6415 Molde
+47 71 20 50 00
post@classicnorway.no
www.classicnorway.no

