VELKOMMEN TIL

SCANDIC LILLEHAMMER HOTEL
FLEKSIBLE LØSNINGER - SENTRALT PÅ INNLANDET

Scandic Lillehammer Hotel åpnet dørene i 1911, og er Innlandets største møtested enten det gjelder
møter, konferanser, ferier eller weekendopphold. Hotellet ligger i en stor privat park nær sentrum av
Lillehammer. Vår konferanseavdeling består av 17 store og små møterom som passer til både små og
store arrangementer og messer. Hos oss finner du også stort treningssenter på 300 kvm, innendørs- og
utendørs svømmebasseng, samt vårt nyåpnede velværesenter. Hos oss finner alle seg en favorittplass.
Beliggenheten som er så nær sentrum gjør at hotellet fort blir ditt førstevalg.

Turisthotellveien 6
N-2609 Lillehammer

1150 pers

303 rom

900 pers		

scandichotels.no/
17 møterom			
lillehammerhotel

scandichotels.no – always a better deal

Gratis Wi-FI
Gratis parkering

Møter og konferanser
Vår største konferansesal måler 1010 m² og kan ta opp til 1200 personer i kinooppsett. Salen kan deles i tre for pararellsesjoner og separate
konferanser. Dørene mot salene ved siden av kan åpnes, og til sammen skaper det over 2000 m2, som passer godt til messeområder. Vi har lang
erfaring med skreddersydde konferanser- og arrangement. Scandic Lillehammer Hotel har vært hovedkvarter for bl.a Ungdoms-OL i 2016, World
Cup i Nordiske Grener, Sjakk-NM, Birkebeinerarrangementene m.m.
Rommene våre
Alle våre rom er moderne innredet, hvorav mesteparten er nyoppusset i 2016. Vi kan tilby 303 rom, med over 700 sengeplasser.
Restaurant & Bar
Vår nyoppussede og flotte à la carte restaurant Salt & Pepper byr på fantastiske matopplevelser i et varmt og koselig miljø. Våre dyktige servitører
og kokker sørger for matopplevelsen, og vinkartet er utarbeidet av husets egen sommelier. I vår hovedrestaurant Tre Diktere, serverer vi frokost,
lunsj og dagens middag i moderne lokaler. Fra restauranten kan du se vår Artwall, og den flotte hagen vår som bader i sollyset. Restauranten kan
deles inn i tre separate restauranter for private anledninger. Vår nyoppussede bar byr på en koselig og varm atmosfære i rolige omgivelser.
Skulpturpark
I vår 30 mål store hage, finner du blant annet skulpturparken vår, en gave fra Christian Ringnes til hotellet-, og byen han holder så kjært. Skulpturparken skal være berikende for innbyggerne i Lillehammer, gjestene på hotellet og andre tilreisende. Scandic Lillehammer Hotel har to skulpturer som også er kjent fra Ekebergparken. Disse er «Open Book» av den britiske kunstneren Diane Maclean og «Fideicommissum» av svenske
Ann-Sofi Sidén. Parken inkluderer også blant annet skulpturer av Per Inge Bjørlo, Sverre Koren Bjertnæs, Fredrik Raddum og amerikanske Tom
Sachs.
Velvære- og trening
Vi vet at helse og velvære er viktig, derfor finner du et stort treningssenter på 300m² hos oss, med alt du trenger av apparater og utstyr levert av
Technogym®. Treningssenteret er også utstyrt med eget crossfit-rom og yogarom. I tillegg finner du vårt nyåpnede velværesenter i 2. etasje, som
har alt du trenger for å senke skuldrene etter en lang dag med konferanser- og aktiviteter. 4 typer badstuer, infinitypool, to utendørs varmekulper
og relax-rom er blant fasilitetene velværesenteret vårt har å by på.
Lillehammer
Lillehammer er et skattekammer for aktiviteter gjennom hele året! Mulighetene for å gjøre diverse aktiviteter i sommer- og vintersesongen er
fantastiske. Om du foretrekker kultur, sport, velvære eller fart og spenning, er dette et perfekt utgangspunkt. Hotellet har kort vei til Maihaugen,
hoppbakken og Lillehammer sentrum. Vi har godt samarbeid med aktørene i regionen vår, og kan tilby skreddersydde opplevelser for store og
små grupper hele året.
Velkommen til Scandic Lillehammer Hotel!
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