
CLARION loves tromsø



17. mai

På vår syttende åpningsdag 
ønsker vi å feire nasjonal-
dagen sammen med deg.
Vi byr på en bugnende frokost 
og lunsjbuffet, med utvalg av 
både kalde og varme retter. 
Inspirasjonen til maten har vi 
hentet fra det som i 1814 ble 
servert på Eidsvoll. I tillegg 
har vi lagt til våre egne
spesialiteter. 

Vårt kakebord vil inneholde 
søtsaker for enhver smak, noe 
som er 17. mai verdig.

julebord

Avslutt arbeidsåret med å 
legge julebordet til din bedrift 
eller vennegjeng på Tromsøs 
nye møteplass, Clarion Hotel 
The Edge.

Vi kan garantere deg at det 
blir et opplegg du ikke har sett 
tidligere i Tromsø by!

Booking:
charlotte.pallesen@choice.no
915 32 835



livingroom

Clarion Hotel The Edge er 
ikke bare et hotell for til-
reisende, men også et sted for 
deg som bor i Tromsø.
I vårt Livingroom vil du
kunne føle på byen puls, til 
beats og rytmer fra vår DJ.  
Vårt Livingroom skal ikke 
bare gi deg følelsen av å
komme til et hotell, men et 
sted hvor stemningen er til å 
ta og føle på fra det øyeblikket 
du kommer inn i resepsjonen. 
I vårt Livingroom finner du 
noen av Norges beste
bartendere, fantastiske DJs,
levende musikk og topp
stemning. Vi vil være stedet du 
besøker når du skal ut å kose 
deg med venner!

afterwork

Hver fredag arrangerer vi
afterwork på hotellet. Are you 
ready? I vårt livingroom byr 
på vi på et levende miljø som 
gir den perfekte avslutningen 
på arbeidsuken.

Booking:
charlotte.pallesen@choice.no
915 32 835



Kitchen & Table

Den svenske kokken Marcus 
Samuelsson har blitt verdens-
kjent for å ha laget mat for 
mennesker som blant annet
president Obama, sine
restauranter i New York og 
som dommer for flere
kokkeprogrammer i USA. 

Vi er stolte over at vi i
samarbeid med Marcus nå 
skal åpne Kitchen & Table i 
Tromsø. Restauranten er
utrustet med satelittkjøkken, 
varmt interiør og gjennomført 
stil.

En restaurant som ikke foku-
serer på ”fine dining”, men 
heller ”fun dining”, hvor det
er høyt under taket og en
«come as you are» mentalitet.

Booking:
charlotte.pallesen@choice.no
915 32 835



kurs og konferanse

Våre konferansegjester skal få 
de mest moderne og
gjennomførte konferanse-
lokalene i Tromsø. Hos oss 
skal du føle at du får mer
enn kun et lokale, men en 
totalopplevelse.  

Vi tilbyr totalt 10 ulike og
unike møterom hvorav vår 
største konferansesal tar helt 
opptil 1000 personer.
Vårt tekniske utstyr er av høy
standard både hva gjelder lyd, 
lys og bilde slik at dine kurs og 
konferanser blir så gjennom-
ført som overhode mulig. 

Booking:
cl.theedge@choice.no 
77 66 84 00 



kjøkkenteamet

Executive Chef Frida Nilsson
har akkurat avsluttet sitt virke 
på det svenske kokkelands-
laget, og kommer fra stillingen
head chef ved den høyt 
renommerte restauranten 
Astrum på Clarion Hotel & 
Congress Trondheim.

Frida skal sammen med sitt 
team sørge for at Clarion
Hotel The Edge blir det
ledende stedet for gode
matopplevelser. 

Vi skal levere en deilig og 
variert frokost, lunsj og en 
uforglemmelig restaurant-
opplevelse.

Booking:
cl.theedge@choice.no 
77 66 84 00 



CLARION HOTEL THE EDGE, TROMSØ

...sweet dreams...
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