
Beliggenhet 
Clarion Hotel Admiral ligger i hjertet av Bergen, med 
nydelig utsikt over innseilingen, den berømte Bryggen, 
samt byfjellene og Fisketorget. Hotellets fantastiske 
beliggenhet i vågen, med hav på 3 kanter, gir hotellet en 
maritim følelse. 5 minutter med taxi til sentralbanesta-
sjonen og til internasjonale ferjer. Strandkaiterminalen 
med hurtigbåtene til bl.a. Stavanger og Sogn og Fjordane 
ligger som nærmeste nabo til hotellet. 5 minutters gange 
til flybussen. 

Konferanse
Clarion Hotel Admiral har et flott kurs- og konferanse-
senter. Alle møterommene har dagslys, god ventilasjon, 
projektor og fri tilgang til internett. Konferansesenteret 
har en egen servicedesk som alltid er bemannet. Staben 
her gjør alt for at du og dine gjester skal få et knirkefritt 
og vellykket arrangement. De har alltid et smil på lur og 
løser alle utfordringer for sine gjester.

Parkering
Kommer du med bil er det enkelt å parkere. 
Klostergarasjen, byens store parkeringshus, har utgang 
1 minutts gange fra hotellet. 

Velkommen
Det beste tegnet på at vi lykkes, er at våre gjester 
kommer igjen og igjen. Vi vet at det finnes bare en vei 
til våre gjesters hjerter, og det er gjennom personlig 
omtanke, tilstedeværelse og genuin interesse for dine 
behov. Hotellets medarbeidere er her nettopp for å gi 
deg denne opplevelsen. Dette er mennesker som lar seg 
glede og inspirere av å gjøre deg glad og fornøyd. 
På vegne av alle oss her ved hotellet, ønsker vi deg et 
behagelig og opplevelsesrikt opphold her hos oss, og vi 
ønsker deg hjertelig velkommen tilbake igjen - og igjen!

Kurs og konferanse på 
Clarion Hotel Admiral 
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Kontaktinformasjon 
Adresse: C. Sundts gate 9, NO-5004 Bergen, NORWAY 
Telefon: +47 55 23 64 00
Fax: +47 55 23 64 64 
E-post: cl.admiral@choice.no 
Internett: www.clarionadmiral.no 

Fakta om hotellet
Konferansekapasitet: 2–200 personer 
Totalt antall rom:  210 stk 
Suiter:  6 stk 
Rom med havutsikt:  50 stk 
Allergirom:  26 stk 

Kapasitet i sjøkanten, selskapslokale  
Lord Nelson Bar: 50 personer 
Sjøkanten, møterom: 100 personer 
Sjøkanten, restaurant: 170 personer 
Emily Restaurant: 160 personer 

Rom
Clarion Hotel Admiral har 210 rom - og alle er forskjellige. 
50 av rommene har balkong med utsikt i tre himmelretnin-
ger. Du kan velge mellom suiter, deluxe-, superior - eller 
standardrom. 108 av rommene ble totalrenovert i 2008. Har 
du fått bakgårdsrom? - ta en titt ut vinduet. Her har Grete 
Smedal som er professor i farge dekorert i liden-
skapelige farger. Clarion Hotel Admiral befi nner seg i 
gamle, ærverdige pakkhusbygninger fra 1906. Hotellet 
ønsket sine første gjester velkommen i 1987. På Clarion 
Hotel Admiral får du eleganse og komfort i maritime 
omgivelser. 

Aktiviteter 
Turer til Troldhaugen og Siljestøl. Martim aften i Nord 
Europas største akvarium. Gamle Bergen. Piknikk på 
Fløien. Fjordcruise med Statsraad Lehmkuhl. Byvandring 
gjennom Bergen sine historiske sentrumsgater. Vi er en 
kreativ gjeng på Clarion Hotel Admiral som gjerne hjelper 
deg med forslag til aktiviteter som gjør ditt arrangement til 
en vellykket og en uforglemmelig opplevelse. Kanskje er 
havrafting noe for dere. 

Oversikt møterom
Clarion Hotel Admiral er et fl ott fullservicehotell som ligger midt i hjertet av Bergen sentrum. Hotellet har 210 unike hotellrom, en 
stor konferanseavdeling, samt egen restaurant og bar. Til spesielle anledninger byr hotellet på egne fl otte selskapslokaler. 
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Møterom Klasse Auditorium U-bord Bankett Takhøyde Kvadratmeter

Blaauwsalen 120 200 50 120 2,4 m 251 m2

Sjøkanten  100 100 50 170 2,4 m 250 m2

Klosteret 36 40 20 - 2,4 m 60,5 m2

Muren  36 40 20 - 2,4 m 61 m2

C. Sundt 1  36 40 20 - 2,4 m 61 m2

C. Sundt 2  36 40 20 - 2,4 m 58 m2

C. Sundt 3  30 70 30 60 2,4 m 119 m2

Nordnes  6 6 - - 2,4 m 10 m2
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