
Clarion Hotel Ernst
Clarion Hotel Ernst er det perfekte sted å holde en 
konferanse eller et event i Kristiansand. Vi kan tilby 
19 fleksible konferanserom i ulike størrelser og har en 
totalkapasitet på 1000 personer. Enten dere planlegger 
et møte, en konferanse eller en storslått bankett har vi 
lokaler for deres behov.   

I sentrum av Kristiansand
Vår sentrale plassering i hjertet av byen gjør en 
 konferanse hos oss både effektiv og opplevelsesrik. 
Flybussen fra Kjevik Flyplass tar dere til hotellet på 20 
minutter og togstasjonen ligger kun et par kvartaler 
unna. Severdigheter som Fiskebrygga, Markens, Kilden 
Teater- og konserthus og Bystranda ligger i nærheten, 
noe som gjør det enkelt å oppleve byen. 

Hotellrom
Med 200 lekre rom og suiter kan vi ta et helhetsansvar 
for deres arrangement ved å tilby overnatting til alle 
deltagere. Er dere flere kan vi benytte våre søsterhotell 
Comfort Hotel Kristiansand og Quality Hotel & Resort 
Kristiansand. Vi har flere ulike romtyper tilpasset ulike 
ønsker og behov. Trådløst internett, frokost og inngang 
til Fitness- og relax avdelingen er inkludert. 

Smidig planlegging og gjennomføring
Vi sørger for at konferansen blir gjennomført på en smidig 
og effektiv måte. Våre ansatte hjelper dere med planlegging 
av store og små detaljer slik at arrangementet blir akkurat 
slik dere ønsker. Konferansepersonalet er tilgjengelig hele 
dagen, noe som sikrer at dere alltid får den hjelpen dere 
måtte trenge. 

Mat og drikke
Start dagen med vår store frokost eller få et mindre utvalg 
servert i møterommet. Til lunsj serverer vi en fantastisk 
lunsjbuffet som avsluttes med desserter og kaker. Dersom 
dere ønsker å avslutte dagen på best mulig vis serverer vi 
gledelig a la carte i restauranten eller bankettmiddag i eget 
lokale. En drink før middag? Da er baren er det naturlige 
samlingsstedet. 

Success Support
Med konferansekonseptet Success Support tar vi din 
 konferanse til nye høyder og gjør den til noe helt spesielt. 
Vi gir dere alternativene hva gjelder mat, drikke, aktiviteter 
og foredragsholdere med mer. Valget er deres: Basic, Some 
Extra eller Let`s Go Crazy!

meetings at 
clarion ernst



Møterom kvm Høyde kino skole u-bord Møtebord
MaxVolume 300 3,5 m 400 200 - - 

Volume 1 150 3,5 m 200 100 30 -

Volume 2 150 3,5 m 200 100 30 -

Shuffle 201 3,1 m 200 150 - -

Shuffle 1 103 3,1 m 100   60 30 -

Shuffle 2 98 3,1 m 100   60 30 - 

Track 1 42 2,5 m   30   20 16 12

Track 2 19 2,5 m - - -   8

Track 3 19 2,5 m - - -   8

Track 4 30 2,5 m 20 14 12 12

Track 5 19 2,5 m - - -   8

I 1 30 2,4 m 40 26 14 12

I 2 45 2,4 m 40 30 24 20

I 3 47 2,2 m 56 30 24 20

I 4 44 2,2 m 40 24 22 16

I 5 26 2,2 m - - - 10

I 6 25 2,2, m - - - 10

I 7 20 2,2 m - - - 10

Beat - 2,4 m - - - 18

Mute - 2,5 m - - - 10

Speilsalen 85 3,1 m 80 50 48 30

Møterom
Vi kan tilby 19 fleksible møterom i ulike 
størrelser. Med kapasitet på alt fra 8-400 
deltagere kan vi blant annet arrangere 
møter, konferanser og storslåtte banketter. 
Alle lokaler har godt teknisk utstyr, trådløst 
internett og vårt konferansepersonell er 
tilgjengelig under hele arrangementet.  

kontakt
cl.ernst@choice.no
+47 38 12 86 00
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