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Som Vestlandets største arena for samhandling og beslutningstaking, er det vi som i første omgang må ligge ett steg foran,
gjennom en åpen filosofi. Vi tror nemlig på at åpenhet gjenspeiles
i miljøet vi jobber i. Derfor tilbyr vi Bergens største konferansesal til dine
største kongresser, konferanser og events, og har ekstra mange møterom
for maksimal fleksibilitet. Som nabo til Flesland Business Park gir vi deg
også nærhet til næringslivet, og med egen hage tilbyr vi et velfortjent
pusterom mellom møtene.

300m

MØTER OG KONFERANSER
Scandic Flesland Airport vil åpne for fleksibilitet og ha den aller største
kapasiteten blant Bergens kongresshoteller. Vi vil kunne tilby ditt arrangement
en storsal på 930 kvm eller en mindre sal på 460 kvm.
Vi vil også tilby 25 fleksible møterom for små og mellomstore møter,
som enkelt kan tilpasses dine behov og ønsker. I tillegg har vi et eget utendørs
eventområde i direkte tilknytning til storsalen, og et stort vrimleareal for en
kaffekopp mellom møtene. Alle våre rom er selvfølgelig utstyrt med nyeste
teknologi av høyeste kvalitet.

MAT OG DRIKKE

I tillegg til at du kan våkne opp om morgenen og nyte Scandic sin prisbelønte
frokost, har vi åpnet opp for matinspirasjon fra Italia om kvelden.
Hotellets restaurant
får et nytt og spennende restaurantkonsept
inspirert av italienske osterias,
som er supre å dele eller nyte alene.

ROM

Scandic Flesland Airport får over 900 sengeplasser i 300 moderne og
komfortable rom, inkludert 6 store suiter. Alle rom vil bli 100 prosent
lydisolerte og designet for å passe alle våre gjester. Flere av rommene
blir også utarbeidet med ekstra omtanke og smart design, og blir våre
tilgjengelighetsrom og familierom – perfekt for idrettslag, organisasjoner eller
store familier.

AVKOBLING

Vi legger til rette for at du skal kunne koble av og lade batteriene mellom
arbeidsøktene. Ingenting klarner hodet som en treningsøkt i vårt moderne og
velutstyrte gym, som selvfølgelig er gratis for alle boende gjester. Ønsker du
avkobling på rommet, har vi et stort utvalg film- og sportskanaler, i tillegg til
gratis Wi-Fi og multimediatilkobling for nettbrett til TV.

SHOP

Lyst på noe godt? Noe å lese? Glemt tannkremen hjemme?
Scandic Flesland Airport har døgnåpen shop i lobbyen.

TRANSPORT

Bergen Lufthavn, Flesland er bare en liten spasertur unna. Bybane
og Flybuss transporterer deg raskt og enkelt til og fra Bergen by, og stopper
rett ved den nye innenlandsterminalen på Bergen Lufthavn. Hotellet har
innendørs garasje for våre gjester.
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