THE FACTS!

It’s not just a hotel – it’s Hotel Norge!
Hotel Norge er Bergens mest prominente hotel med en 130 år gammel,
tradisjonsrik historie som møteplass for gjester fra hele verden. 29. juni
2018 åpnet hotellet etter 2 års omfattende renovering, som Hotel Norge by
Scandic. Hotellet er ett av Scandics unike Signaturhotell, og fremstår som
et moderne og ikonisk hotell i vakkert nordisk design, med mange særegne
detaljer.

Lobby

The location
Med byens beste beliggenhet i hjertet av Bergen
sentrum, rett ved Byparken og Lille Lungegårdsvann er det kort gangavstand til alt byen har å by
på! Bedre lokasjon finnes ikke, hverken for feriegjester eller forretningsreisende.

The Chef Advisor Ørjan Johannessen

Mat & drikke

Rom & Suiter
Interiøret og fargene er inspirert av naturen som
omkranser byen, og består av moderne, nordisk
design med lyse, innbydende rom og store vinduer
fra gulv til tak, som inviterer fjellene, lyset og byen
inn. Hotellet er Bergens største hotell med 415 lekre
rom inkludert romslige, flotte suiter.
Velg mellom «View room» for å få vakker utsikt
mot Lille Lungegårdsvann, eller «Balcony room» om
du ønsker egen balkong. Alle suitene har private
balkonger og flott utsikt. Vil du unne deg ekstra
luksus, kan du bo på en av våre Mastersuiter som
Dolksuiten med spennende kunstverk fra en lokal
streetart kunstner. På Hotel Norge suiten får du egen
sauna med jacuzzi på terrassen.

• 415 rom
• 7 juniorsuiter med balkong og utsikt
• 3 store og flotte Mastersuiter med balkong 		
		 og vakker utsikt mot Lille Lungegårdsvann
• The Hotel Norge Suite på over 50 m2
• The Dolk Suite på over 60 kvm

Vi har store ambisjoner for å gi gjestene våre gode
opplevelser, derfor er det tidligere gullvinner av
Bocuse d’Or, det uoffisielle verdensmesterskapet i
kokkekunst, Ørjan Johannessen som har det overordnede ansvaret for å utvikle vårt mattilbud som
The Chef Advisor. Sammen med Head Chef Tore
Espenes, tar duoen sikte på å gi deg matopplevelser
helt utenom det vanlige. Her møter de beste råvarene
Norge og Vestlandet har å by på, gode internasjonale
smaker og teknikker.
Vi har 3 etasjer med spennende barer og restauranter som inviterer til en moderne og livlig møteplass med smak av verden.
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Hotel Norge by Scandic er noe mer enn bare et hotell,
det er en livlig møteplass der det lokale møter det
internasjonale i en levende og unik atmosfære. Vi
omfavner Bergens rike historie og vakre natur, og
kombinerer det med en moderne livsstil. Vårt mål er å
dele Bergen med verden og Bergen med verden, enten
det er gjennom mat, musikk eller møter mellom
mennesker. Her kan både lokalbefolkningen og turister
spise og bo i hjertet av vakre Bergen.

Nova

Nova

Café Norge

Nova er en moderne og uformell à la carte restaurant
som serverer mat- og vinopplevelser helt utenom
det vanlige. Her kombinerer vi de beste råvarene
med gode internasjonale smaker og teknikker. Vi
redefinerer lokale tradisjoner, og skaper nye, spennende arenaer for å få kjente og kjære smaker til å
skinne på nye måter.

I første etasje ligger Café Norge, en hyggelig, uformell og moderne café. Cafeen går over 2 etasjer med
en mesanin og bar i 2. etasje der en vakker, ikonisk
tretrapp binder de to etasjene sammen. Her finnes
tre flotte chambre séparée som kan reserveres til
private middager og selskaper. Café Norge holder
åpent fra tidlig morgen til sen kveld og serverer
deilig frokost, lunsj og middag, nydelig kaffe og
gode drinker. Utover kvelden forvandles Café Norge
til en hyggelig bar med puls og god musikk.

Chef ’s table i Nova
Ønsker du en sosial, men likevel initim mat og vinopplevelse, i umiddelbar nærhet til kokkene og
deres håndverk, anbefaler vi «Chef ’s table». Chef ’s
table består av 2 bord med 6 personer pr. bord. Du
kan booke så mange plasser du ønsker inntil 12
personer.

Café Norge

The Lifestyle Concierge
Yngve Hansen

The Meeting Studio

Roomservice

The Meeting Studios

The Lifestyle Concierge

Vi vil alltid gjøre det lille ekstra for å skape gode
møteopplevelser. Våre topp moderne Meeting Studios
består av lekre studios med fleksible løsninger, en
eksklusiv studio suite med behagelig lounge, ballroom og smakfull mat signert Bocouse d’Or vinner
Ørjan Johannessen og våre førsteklasses kokker.
Vårt erfarne og dedikerte eventteam skreddersyr
gjerne ditt møte eller event, slik at du får det akkurat
slik du ønsker.

For å få mest mulig ut av oppholdet, kan vår Lifestyle
Concierge skreddersy et opplegg om du ønsker å
oppleve det lille ekstra. Vi deler gjerne våre tips til
favorittsteder og skjulte perler, vakre naturopplevelser eller spennende shopping. Uansett om du er
interessert i kultur, natur eller mat og drikke, vil vi
gjøre vårt ytterste for å gi deg et uforglemmelig minne.

The service
• Roomservice
• Minibar
• Laundry and dry cleaning
• Online utsjekk

The Shop

• 4 flotte studios for inntil 10–12 pers

Vår shop i 3. etg. inneholder en spennende miks av
produkter fra lokale og internasjonale designere
innen klær og accessories. I tillegg selger vi vår
egenutviklet duft, The Escapist. Vi tilbyr Taxfree og
sender worldwide. For online shopping:

• 1 Studio Suite for inntil 12 pers

www.shophotelnorge.com

• 3 fleksible studios som kan slås sammen
		 til ett stort

• 3 Chambree Séparée for inntil 8 pers
• Ballroom for inntil 300 pers

Forespørsler om The Meeting studios: meeting.hotelnorge@scandichotels.com
Facebook: hotelnorgebyscandic. Instagram: @hotelnorge og Cafe Norge @cafenorge_bergen
Web: www.scandichotels.no/hotelnorge

