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Tyrifjord Hotell A/S Tlf: 32778400 Faks: 32778401 hotell@tyrifjord.no

Velkommen til Tyrifjord Hotell 
 
Hei  
 
Sommerens og høstens konferanser og arrangementer er under planlegging og vi håper å få gleden av 
å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Tyrifjord. 
 
Gode transportavtaler og sentral beliggenhet midt i Buskerud ved Tyrifjorden. Vestvendt og 
solrik beliggenhet ved fjorden.  
 
Spør oss også om informasjon og priser på våre effektive dagmøtepakker for både frokostmøter, korte 
"ekspressmøter" og heldagsmøter. 
 
Velkommen til et hyggelig opphold.

Sommeravslutning 
 
Legg årets sommerarrangement til Tyrifjord med 
kreative konferanse- og festmenyer, spennende 
grillmat, tapas eller middelhavsinspirert 
sommerbuffet ved fjorden.  
 
Lysthuset Fjordrestaurant & Brygge åpner i 
midten av mai og holder åpent hver dag hele 
sommeren fra kl. 14.00 - 21.00. 
 
Selskapstelt og uteterrasse ved Tyrifjorden, egen 
strand og marina, store utearealer til samlende 
teambuildingaktiviteter i og rundt fjorden.   
 
 

Blaafarvevaerket 2014 
 
I anledning 100 året for Th. Kittelsens bortgang 
mønstrer Blaafarveværket i 2014 en stor 
jubileumsutstilling «Norge Rundt med Th. 
Kittelsen». 
 
Den anerkjente samtidskunstneren Elisabeth 
Werps utstilling på Nyfossum i 2014 bygger på 
romanen «Great expectations» av Charles 
Dickens. 
 
Blaafarvevaerket ligger kun 15 minutter fra 
Tyrifjord. 
 
 



    

"Herlig ved Tyrifjorden" 
 
Veldig hyggelig restaurantanmeldelse av Tyrifjord i 
Drammens Tidende fredag 28. mars 2014. 
 
Hotellets kjøkken, konditori og restaurant arbeider 
målbevisst med å tilby våre gjester gode 
restaurantopplevelser og det er hyggelig at dette 
legges merke til. 
 
"The devil is in the detail." 
 
Vi inviterer til familielunch i hotellets restaurant 
hver lørdag og søndag gjennom hele året, et 
meget populært alternativ til feiring av 
fødselseldag, barnedåp, bryllupsdager og andre 
viktige dager. 

Konferanser og møtepakker 
 
Legg neste arrangementet til Tyrifjord, landlig og 
idyllisk beliggenhet ved Tyrifjorden - midt i 
Buskerud. Kun 60 minutter fra Oslo, 30 minutter 
fra Drammen, 25 minutter fra Hønefoss og 40 
minutter fra Kongsberg. 
 
Vi tilbyr ulike konferansepakker til både dagmøter 
og konferanser med overnatting til 
konkurransedyktige priser. 
 
Fem plenumsaler - tre med direkte utgang til 
uteterrassen, marinaen og Tyrifjorden, tolv 
grupperom, spennende konferansemenyer og 
kreative, samlende aktiviteter.  
 
Ta kontakt med oss for tilbud eller mer 
informasjon til ditt arrangement.

    

"Konfekt fra himmelen" 
 
 
Tyrifjords kjøkken er kjent for å levere solid 
håndverk og hotellets konditor har i lenken 
under lagt ved en oppskrift på sjokoladetrøfler -
 beskrevet i Drammens Tidende 28. mars som 
"Konfekt fra himmelen". 
 
Velbekomme. 
 
Sjokoladetrøfler fra Tyrifjord- "Konfekt fra 
himmelen" 

Hvorfor velge Tyrifjord til årets 
julebord? 
 
Vi tilbyr gode priser, høy kvalitet, hyggelig 
underholdning og aktiviteter. 
 
Størrelse og beliggenhet gjør hotellet spesielt godt 
egnet til å holde gjestene samlet både før, under 
og etter julebordet. Her finner du en hyggelig 
atmosfære og serviceinnstilte medarbeidere som 
bidrar til at gjestene raskt føler seg hjemme. 
Kontakt Monica eller Maria på 32 77 84 00 for mer 
informasjon. 
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