
Bestilling: 09901

Telefon: 55 54 30 00

Adresse: Bryggen 5

Innsjekk: Fra kl. 15:00

Utsjekk: Før kl. 12:00

Frokost, åpningstider 
Ukedager: 06:30-10:00

Lørdag: 07:00-10:30

Søndag: 07:00-10:30

Fasiliteter 

Restaurant:  26 North Restaurant

Bar:   26 North Social Club

Roomservice: Hver dag kl. 12:00-22:30

Velvære:  Treningsrom, sauna og 
 tyrkisk steambad

Parkering:  Mot avgift

         Radisson Blu Royal Hotel

Bergenhus Festning

Koengen

Plenen

Madam Felle

Ole Bull Scene

Ricks AS

DNS

Logen Teater

Grieghallen

USF Verftet

Johanneskirken

Torget i Bergen

       Norled AS - Kundesenter
       Strandkaiterminalen

Fløibanen

Velkommen til
Bergen og Radisson Blu Royal Hotel

Unn deg enda mer luksus
Oppgrader show- og hotellpakken din 

Som gjest hos oss vil du kunne slappe av og nyte helgen, og vi vil gjøre vårt 
ytterste for at oppholdet ditt skal bli en minnerik opplevelse. Fra Radisson Blu 
Royal Hotel, Bergen er det gangavstand til alle byens konsert- og showarenaer, 
barer, restauranter og attraktive severdigheter.

Våre rom
Vi har 342 rom og suiter som er designet for maksimal bekvemmelighet og byr 
på fasiliteter som 42” flatskjerm-TV, gratis trådløst internett, minibar,  safe, 
vannkoker, strykejern og strykebrett. Romservice er kun et tastetrykk unna.

Velvære
Alle våre gjester har gratis adgang til vårt eget treningsrom, med utstyr for 
både kardio- og styrketrening. Etter treningen kan du slappe av i vår sauna eller 
tyrkiske steambad.

26 North Restaurant & Social Club
Vårt kjøkkenteam består av unge, lidenskapelige kokker som virkelig brenner 
for norske råvarer. De er kompromissløse når det kommer til maten de lager, 
og forvandler selv de enkleste råvarer til retter vi er stolte av å servere.

Uteservering
Om våren og sommeren tilbyr vi uteservering med utsikt til Vågen og det 
myldrende folkelivet på Bryggen.

Se kartet i Google Maps >>

nespressomaskin og sen utsjekk til kl. 15:00. 
Tillegg kr. 1.500,- per rom per natt.

3-retters middag - komponert av kjøkkensjefen
Tillegg kr. 200,- per person. 
(Dersom arrangementet ikke inkluderer middag er prisen kr. 485,- per person.)

Musserende vin og jordbær på rommet 
Kun kr. 425,- per rom.

Businessrom - inkluderer:  
25 m² rom, gratis frokost 
på rommet, morgenkåpe, 
tøfler, gratis filmer, avis, 
nespressomaskin og sen 
utsjekk til kl. 15:00.
Tillegg kr. 400,- 
per rom per natt.

Juniorsuite - inkluderer: 
38 m² rom, kingsize 
seng, gratis frokost på 
rommet, morgenkåpe, 
tøfler, gratis filmer, avis, 

Tlf: 09901

Velger du to av oppgraderingene 
over, gir vi deg gratis sjokolade og 
frukt på rommet, samt VIP-kort 
som gir deg gratis inngang og 
“forbi køen”-adgang på flere 
av byens beste utesteder.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IRcR0PiqWCpmug18jo-UpkPtOUw&hl=no&ll=60.39455351087901%2C5.318776350000007&z=15
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IRcR0PiqWCpmug18jo-UpkPtOUw&hl=no&usp=sharing 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IRcR0PiqWCpmug18jo-UpkPtOUw&hl=no&ll=60.39455351087901%2C5.318776350000007&z=15

