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

Velkommen til Tyrifjord Hotell 
 
Hei  
 
Vårens og sommerens konferanser og kick-off 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 

Blaafarvevaerket 2014 
 
I anledning 100 året for Th. Kittelsens bortgang 
mønstrer Blaafarveværket i 2014 en stor 
jubileumsutstilling «Norge Rundt med Th. 
Kittelsen» som består av to parallelle utstillinger 
som presenterer over 200 verker med originalkunst 
i olje, akvarell, blyant, blandingsteknikk og 
treskjæring. 
 
Den anerkjente samtidskunstneren Elisabeth 
Werps utstilling på Nyfossum i 2014 bygger på 
romanen «Great expectations» av Charles 



teambuildingaktiviteter i og rundt fjorden.   
 
 

Dickens og handler om å realisere sine 
forventninger gjennom å konstruere sin egen 
virkelighet.  
 
Blaafarvevaerket ligger kun 15 minutter fra 
Tyrifjord. 
 
 

    

Påske -og familielunch 
 
Tradisjonen tro arrangeres påskelunchbuffet fra kl. 
12.00 skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. 
påskedag i forbindelse med påsken. Hyggelige 
overraskelser til barna. 
 
Hotellets populære familielunchbuffet serveres 
hver lørdag og søndag gjennom året (i juli kun på 
søndager). 
 
Et populært alternativ til feiring av fødselsdager, 
konfirmasjoner, barnedåp, jubileér eller ved besøk 
til Blaafarveværket, Krøderbanen, Vikersund 
Hoppsenter eller andre severdigheter i området. 
 

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.

    

Konditoriet 
Tyrifjords kjøkken er kjent for å levere solid 
håndverk og hotellets konditor har lagt ved en 
enkel dessertoppskrift på bringebærsuppe med 
mascarponekrem - stikkordene er lett tilgjengelige 
råvarer og kort tilberedningstid. 

Aktiviteter ved Tyrifjorden 
I vår rikholdige aktivitetsmeny kan vi tilby mange 
fine aktiviteter og kulturopplevelser for deg og dine 
gjester. 
 
Tyrifjords flotte uteområder og beliggenhet ved 



    
Tyrifjord Hotell A/S - Postboks 172, 3371 Vikersund Norge 

Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet 
 

Tjenesten er levert av Make Newsmail  
 

 
Bruk gjerne jordbær om ønskelig, og balanser 
smaken med ferskpresset sitronsaft og litt sukker. 
    
 
Velbekomme. 
 
 
Bringebærsuppe med mascarponekrem 

fjorden er velegnet til samlende aktiviteter og 
konkurranser i hotellets eller i egen regi. 
 
 
 
 
 
 
Kontakt oss for aktivitetsforslag til neste 
konferanse 


