
kitchen & table
Mästerkocken Marcus Samuelsson står bakom Clarion 
 Hotel Plazas nya restaurangkoncept Kitchen & Table. 
Maten hämtar inspiration från Manhattans  multikulturella 
 atmosfär av smaker och dofter i kombination med 
 närproducerade råvaror från lokala gårdar. Upplev en kväll 
med ”Fun Dining”, ett enklare och trevligare alternativ 
till Fine Dining. Hos oss är atmosfären varm, enkel och 
välkomnande. Kom in för en trerätters, after work eller en 
drink i baren.

Innergården
Vår ljusa, vackra innergård kallas för Vardagsrummet och är 
hotellets hjärta. Här är det ofta någonting på gång och här 
sker många spännande möten. 

De öppna ytorna går att abonnera och rymmer ca 500 
 personer för mingel. Vår innergård är den  perfekta 
 mötesplatsen i Karlstad för många olika typer av 
 tillställningar.

bankett & mingel
Terassen - 65 personer
En utmärkt plats att arrangera middagar, mingel eller
event. Vår trevliga lokal Terassen har en exklusiv utsikt 
över Innergården.

innegården - 280 personer
Innergården är hotellets hjärta och en central plats för 
måltider och möten. Lokalen har en fantastisk takhöjd och 
ger ett maffigt intryck. I anslutning till Innergården ligger 
Terassen. Här arrangeras allt från stora middagar till mingel 
och mässor.

Chef’s Table - 12 personer
Ett smakfullt inrett källarvalv för privata möten eller 
 spontana besök. Chef´s Table är en förlängning av Kitchen & 
Table och vi har hämtat inspiration från Harlem med skön 
atmosfär, musik och gemenskap.

Chambre separée - 12 personer
Hotellet har två separata Chambre Separée som fungerar 
utmärkt till både affärsluncher och representationsmiddagar. 
Perfekt för sällskap som vill sitta lite avskilt.

food & events 
clarion hotel plaza



mötesrum kvm bio skol u-bord styrelse
clarion meeting 120 110 80 40 -

etage 1 & 2 90 80 60 25 -

etage 1 44 56 40 22 -

etage 2 42 50 36 22 -

scala teatern 409 400 - - -

clarion boardroom 40 - - - 12

kreativiteten 21 - - - 10

impulsen 24 - - - 16

clarion showroom 15 - - - 6

innovationen 15 - - - 8

inspirationen 18 - - - 8

lilla vivaldi 15 - - - 8

stora vivaldi 15 - - - 12

meetings at 
clarion hotel plaza
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konferens utöver det vanliga
På Clarion Hotel Plaza vill vi skapa inspirerande mötesplatser 
för våra gäster oavsett om du besöker oss i arbetet eller privat.
Genom att ta reda på vad ni vill ha kan vår kunniga personal 
vägleda er genom arrangemanget. På Clarion Hotel Plaza 
arrangerar vi allt från klassiska konferenser, kongresser och 
styrelsemöten till kundaktiviteter och festmiddagar.

hotellfakta
Clarion Hotel Plaza erbjuder 131 rum i fyra olika kategorier;
Standard, Superior, Deluxe och sviter. Koppla av i vår 
 nyrenoverade relaxavdelning med bubbelpool och en bastu med 
panoramautsikt över Karlstads takåsar. Passa på att träna i vårt 
nya gym. Vi erbjuder 12 möteslokaler samt Kitchen & Table, vår 
populära restaurang och bar.

LÄGE
Clarion Hotel Plaza är perfekt beläget i centrum av  Karlstad 
 endast 100 meter från järnvägsstationen. Shopping och 
 sevärdheter finner ni utanför dörren.

ett lyckat möte
En framgångsrik konferens kräver inte enbart rätt teknisk 
 utrustning, god planering och ett professionellt genomförande. 
Clarion Hotel Plaza strävar dessutom efter att med inspirerande 
atmosfär, personligt engagemang och god mat skapa de bästa 
förutsättningarna för ett lyckat och givande möte.

våra mötesrum:
Hotellet har 12 mötesrum samt Scala teatern rätt över 
gatan med plats för 400 personer.

Alla konferensrum har standardutrustning med projektor eller 
LCD-TV, DVD, blädderblock, trådlöst internet samt skriv-
material till alla konferensdeltagare som ingår i lokalhyran. 
Även fruktfat, godis och isvatten ingår.


