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Velkommen til Tyrifjord Hotell 
 
Hei  
 
Vi ønsker våre gjester en riktig god påske og håper mange finner veien til hotellets tradisjonelle 
påskelunsj skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag.  
 
Legg sommerens eller høstens konferanse eller julebord til Tyrifjord. Gode transportavtaler og 
sentral beliggenhet midt i Buskerud ved Tyrifjorden. Kun en time fra Oslo, ingen rushtrafikk 
og gratis parkering. 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.   
 
 

Blaafarveværket 2015 
 
Hvert år presenterer Blaafarveværket tre nye 
utstillinger i tillegg til de permanente utstillingene. 
 
•Værket - Blå stemninger 
•Kittelsenmuseet - Modummalerne 
•Nyfossum - Torvald Moseid 
 
Kontakt oss på telefon 32 77 84 00 for forslag til 
bespisning, skreddersydd omvisning og guidet 
gruvesafari.



    

Påske -og familielunsj 
 
Tradisjonen tro arrangeres påskelunsjbuffet fra kl. 
12.00 skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. 
påskedag i forbindelse med påsken. Hyggelige 
overraskelser til barna. 
 
Hotellets populære familielunsjbuffet 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.

    

"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 2014 
som "Konfekt fra himmelen". 
 
Velbekomme. 
 
Sjokoladetrøfler 

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 
fjorden er velegnet til samlende aktiviteter og 
konkurranser i hotellets eller i egen regi. Ta gjerne 
kontakt med hotellet for mer informasjon eller 
bestilling. 
 
Les vår spennende aktivitetsmeny her.
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NM Bakkeløp i Vikersundbakken 
 
 
NMK Modum & Sigdal ønsker også i år alle 
velkommen til NM i bakkeløp i Vikersundbakken 
1.- 2. mai 2015. 
 
Legg turen til Tyrifjord og kombinerer oppholdet 
med besøk i verdens største skiflyvningsbakke og 
NM i bakkeløp. 
 
 
 
Kontakt oss for informasjon og tilbud 

Julebord? 
 
Vi tilbyr gode priser, høy kvalitet, hyggelig 
underholdning og morsomme 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 oss for informasjon og tilbud 


