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Velkommen til Tyrifjord Hotell 
 
Hei  
 
Godt Nytt År! 
 
Vårens og sommerens konferanser og kick-off arrangementer skal gjennomføres og vi håper å få 
gleden av å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Tyrifjord. 
 
Med henvisning til kampanjekode THNB15 -1 tilbyr vi spennende aktiviteter og et gunstig 
kick-off tilbud i hele januar og februar ved nye bestillinger. Gode transportavtaler og sentral 
beliggenhet midt i Buskerud ved Tyrifjorden. 
 
Spør oss også om informasjon og priser på våre effektive møtepakker for både frokostmøter, korte 
"ekspressmøter" og heldagsmøter. 
 
Velkommen til et hyggelig opphold.

Konferanse -og møtepakker 
 
Legg kick - off arrangementet for 2015 eller 
konferansen til "mathus og møtestedet" 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 

Kampanjetilbud for januar og februar 
2015 
 
Planlegg 2015 med effektive konferansedager på 
Tyrifjord Hotell. 
 
Ved henvisning til kampanjekode THNB15 -1 tilbyr 
vi ved nye bestillinger i januar og februar: 
 
* Plenumsal og grupperom, WLAN  
* AV-utstyr, skrivemateriell og teknisk utstyr 



konkurransedyktige priser.    
 
Fem plenumsaler - tre med direkte utgang til 
uteterrassen og Tyrifjorden, tolv grupperom, 
spennende konferansemenyer, konditori og 
kreative, samlende aktiviteter tilpasset den 
enkelte gruppens behov og ønsker. 
 
I samarbeid med Kathrine Langfeldt Wangsmo i 
Metropolis Arkitektur og Design er både møterom 
og mange av hotellets hotellrom renovert og vi ser 
frem til å kunne ønske våre gjester velkommen 
til nytt hotell. 
  
Ta kontakt med Monica eller Maria på 32 77 84 00 
for ytterligere informasjon, aktivitetsforslag og 
tilbud.

* Kaffepause med frukt eller hjemmebakst 
* Rikholdig energibar  
* Kaffe, te og kakao tilgjengelig i salongen 
* Velsmakende lunsjbuffet og 3 - retters middag 
* Overnatting med frokost 
* Gratis parkering, ingen rushtrafikk 
* Fantastisk beliggenhet ved Tyrifjorden 
* Spennende aktivitetstilbud 
 
Kampanjepriser ved neste bestilling; 
 
Midtuke og week-end kr 1490,- pr person pr døgn i 
enkeltrom, og kr 1390,- pr person pr døgn i 
dobbeltrom. 
 
Kontakt oss for mer informasjon, aktivitetsforslag 
eller bestilling. 

    

Sommerarrangement 
 
Legg årets vår -og sommerarrangement til Tyrifjord 
med kreative konferanse- og festmenyer, 
spennende grillmat, tapas eller 
middelhavsinspirert sommerbuffet ved fjorden. 
 
Spennende og samlende aktiviteter i og rundt 
fjorden. 
 
Lysthuset Fjordrestaurant & Brygge, åpner i 
midten av mai og holder åpent hver dag hele 
sommeren fra kl. 14.00 - 21.00. 
 
På uteterrassen ved fjorden serveres småretter, a 
la carte, og forfriskninger. 
 
 
 
Ta kontakt med oss for tilbud eller mer 
informasjon til ditt arrangement. 

Blaafarveværket 2015 
 
Hvert år presenterer Blaafarveværket tre nye 
utstillinger i tillegg til de permanente utstillingene. 
 
«Blå stemninger» viser et knippe norske klassiske 
hovedverker fra 1880 til 1930-årene, sammen med 
Kjell Nupen (1955-2014), en av våre største 
samtidskunstnere. 
 
Kittelsens verker presenteres sammen med 
Modums tre store kunstnere Andreas Disen, 
Anders Kongsrud og Christian Skredsvig. 
 
"Broderistingenes mester" heter årets utstilling i 
Tømmerlåven på Nyfossum der vi får et gjensyn 
med Torvald Moseid. 
 
 
Ta kontakt med oss for tilbud eller mer 
informasjon til ditt arrangement.
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Spennende og samlende aktiviteter til 
konferansen på Tyrifjord 
 
I tillegg til vårt allerede omfattende aktivitetstilbud 
tilbyr vi også spennende og profesjonelle 
aktiviteter i samarbeid med Arrcom AS.  
 
Vi ønsker dere velkommen til TYRIFJORD Games 
og TYRIFJORD Games Pro - tettpakkede 
aktivitetsarrangementer med høyt tempo, 
morsomme, spennende utfordringer og 
kvalitetssikret logistikk. 
 
Tyrifjord Olabil Grand Prix - samarbeid i 
planlegging, konstruksjon,  strategi,  
prestasjon, konkurranse…. og TRIUMF. 
Olabilløpet stimulerer til samarbeid og 
kommunikasjon innad i gruppene, og MASSE 
latter! Men husk – vi kjører beinseriøs konkurranse 
og dette vil prege gruppenes innsats… 
 
 
 
Les vår spennende aktivitetsmeny her 

Har du lyst til å prøve curling eller være 
med på gruvetur i Ludvig Eugen eller 
Clarastoll? 
 
I vårt rikholdige aktivitetstilbud kan vi tilby mange 
fine aktiviteter og kulturopplevelser for deg og dine 
gjester. 
 
Tyrifjords flotte uteområder og beliggenhet ved 
fjorden er velegnet til samlende aktiviteter og 
konkurranser i hotellets eller i egen regi. 
 
Ta med kollegaene til en hyggelig fellesaktivitet 
"litt utenom det vanlige". I kort avstand fra hotellet 
kan vi blant annet tilby utendørs curling i regi av 
Furumo Curling klubb eller gruvetur på 
Blaafarvevaerket. 
 
Vi tilbyr mange vinteraktiviteter som kanefart, 
skøyteløp, rebusløp, o-løp i og rundt 
hotellet, matstudio, øl -og vinsmaking, skiteknikk 
kurs, akestafetter og middag med aktiviteter i 
lavvo på Flannum Gård. 
 
Ta kontakt med Maria eller Monica på 32 77 84 00 
for ytterligere informasjon, aktivitetsforslag og 
priser 


