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Velkommen til Tyrifjord Hotell 
 
Hei  
 
Nå er det snart tid for julebord og planlegging av vinterens konferanser og vi håper å kunne få gleden av 
å ønske deg og dine kollegaer 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.

Konferanse- og møtepakker 
 
Legg kick - off arrangementet for 2015 eller 
vinterkonferansen 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 
konkurransedyktige priser.   
 
Fem plenumsaler - tre med direkte utgang til 
uteterrassen og Tyrifjorden, tolv grupperom, 
spennende konferansemenyer og kreative, 
samlende aktiviteter tilpasset den enkelte 
gruppens behov og ønsker. 
 
Ta kontakt med Monica eller Maria på 32 77 84 00 
for ytterligere informasjon, aktivitetsforslag og 
tilbud.

Reisen til julebordet 
 
Tyrifjord tilbyr julebordspakker både med og uten 
overnatting - velg vår tradisjonelle julebordsbuffet, 
eller spennende festmenyer tilpasset høytid og 
sesong. 
 
Vi arrangerer julebord med og uten overnatting fra 
midten av november. Gode band og samlende 
aktiviteter både innendørs og utendørs som årets 
julequiz, spennende foredragsholdere, topptur i 
verdens største hoppbakke, curling og kanefart. 
 
Andre populære aktiviteter som kan nevnes 
er hotellets inne -og utendørs 
aktivitetsløyper, utflukt og aktiviteter i gapahuk og 
lavvu på Flannum Gård, og de populære 
gruveturene til Blaafarveværket med innlagt 
smaking av ost fra Eiker Gårdsysteri modnet i 
gruvene. 
 
Kontakt oss for mer informasjon, aktivitetsforslag 
og tilbud på årets julebord. 



    

Konditoriet 
 
Hotellets konditor byr på hjemmelaget konfekt, 
kaker, makroner og desserter av svært høy 
kvalitet, og hennes håndverk finner du på hotellets 
lunch - og julebordsbuffeter, konferanse -og 
festmenyer. 
 
Et utvalg av konfekt og kaker kan bestilles 
gjennom hotellets resepsjon og booking.  
 
Vedlagt konditorens oppskrifter på cookies, 
marshmallows, sjokoladekarameller og pikekyss 
som vi håper dere kan ha glede av i førjulstiden. 
 
Oppskrifter "Julegodt fra Tyrifjord" 

Nyttårsfeiring på Tyrifjord Hotell 
 
Tradisjonen tro serverer vi en spennende fem-
retters nyttårssoupé, orkester, dans, og stort 
festfyrverkeri ved midnatt. 
 
Velg ankomst 31.12, eller utvid oppholdet med et 
avslappende hotellopphold med ankomst 30.12. 
 
Ta kontakt med Maria eller Monica på 32 77 
84 00 for ytterligere informasjon. 
 
 
 
 
Les mer om vårt program for nyttår her

    

Førjulstid på Tyrifjord Hotell 
 
Familiejulebord 
Hver lørdag og søndag f.o.m søndag 09. november 
og t.o.m. søndag 21. desember står vårt velfylte 
og tradisjonsrike familiejulebord dekket. Buffeten 
står klar fra kl.12:30 og vi har flere bordsettinger. 
Nissen dukker opp med hyggelige overraskelser til 
barna. 
 
Pris kr 415,- pr voksen, 1/2 pris for barn 6 - 14 år 
og fritt for barn 0 - 5 år. 
 
Julelunsj, middag, julebordsbuffet og 
catering 
Er det ønskelig å legge juleavslutningen til 
midtuke serverer vi julemenyer, julelunsj, a la 
carte, og småretter alle dager i hotellets 

Lyst til å prøve curling? 
 
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 kollegaer på hyggelig fellesaktivitet "litt 
utenom det vanlige". I kort avstand fra hotellet kan 
vi tilby utendørs curling i regi av Furumo Curling 
klubb eller topptur i verdens største hoppbakke. 
 
Vi tilbyr også mange andre aktiviteter som 
kanefart, skøyteløp, rebusløp, matstudio, øl -og 
vinsmaking, akestafetter og middag i lavo. 
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restaurant eller i eget selskapslokale. Det kan 
også bestilles catering fra vårt kjøkken.   
 
For større grupper tilbyr vi også julebordsbuffet 
midtuke. Ta kontakt med oss for et hyggelig 
tilbud. 
 
Les mer på våre nettsider 

 
 
 
 
Ta kontakt med Maria eller Monica på 32 77 84 00 
for ytterligere informasjon, aktivitetsforslag og 
priser 


