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Det er satt nye krav til våre måter å møtes på. For oss er det svært viktig at våre gjester skal føle seg trygge og få en 
god og fleksibel møteopplevelse. Derfor har vi iverksatt en rekke smittevern-tiltak og renholdsrutiner, slik at det skal 

være trygt å møtes på våre hoteller. Velkommen til oss!

Ønsker du et skreddersydd møte/arrangement?
  Kontakt oss på e-post: 

• Vi har skjerpede og strenge renholdsrutiner. Det brukes effektive og miljøvennlige kjemikalier til vask og desinfisering av bord, 
stoler, utstyr og alle overflater før møtestart. Vi oppfordrer møteansvarlig til hyppige pauser og lufting av møterom.

• Vi gjennomfører regelmessig vask og desinfisering av utsatte flater som bl.a. dørhåndtak, kortterminaler, lysbrytere, kaffemaskin 
og heisknapper.

• Vi har fjernet alle løse møterekvisita som kulepenner og blokker. Har dere behov for dette, ta kontakt med vår møtevert.
• Vi har fleksible møterom tilpasset ulike behov, og tilrettelegger bord og stoler med minimum 1 meters avstand mellom hver 

møtedeltager. Vi oppfordrer også alle til å holde minimum 1 meters avstand til alle rundt seg.
• Vår smakfulle Tastebreak-buffet er byttet ut med velsmakende singlepakket mat som serveres i selve møterommet.  

Kaffe, te og mineralvann vil naturligvis være tilgjengelig utover dette til enhver tid.
• Vi har hånddesinfeksjonsstasjoner i fellesområdene og oppfordrer alle til å være nøye med håndhygiene. 
• Hotellet er kontantfritt. Vi ber alle bruke kort ved betaling.
• Våre møteverter er godt trent i håndtering av smittevernsrutiner og hvordan de skal gjennomføre gjeldende retningslinjer.
• De bistår også gjennom arrangementet.
• Hvert møte må ha en ansvarlig arrangør (bestillers ansvar) som har oversikt over hvem som er tilstede med navn og kontaktinfo 

på alle møtedeltakerne.
• Opplever du eller dine møtedeltakere symptomer på Covid-19, som forkjølelse, feber, hoste eller nedsatt allmenntilstand,  

ber vi deg holde deg hjemme. Vi ser frem til å ønske deg velkommen tilbake når du er symptomfri.

HVORDAN VI SIKRER TRYGGE RAMMER FOR DITT MØTE

MØTEMAT OG DRIKKETILBUD
 Vi tror fortsatt på at god mat gir bedre møter, og vi har alltid vært opptatt av å servere smakfull mat. Dette ønsker vi å fortsette   
 med, men har gjort noen tilpasninger ihht. mattrygghet og smittevern:
• Vår populære Tastebreak-buffet er midlertidig erstattet med singlepakket mat som serveres i møterommet. 
• Vår lunsjbuffet er midlertidig erstattet med en velsmakende og næringsrik lunsjtallerken som nytes i restauranten. Ønskes et 

annet singlepakket lunsjalternativ, avtales dette direkte med hotellet. 
• Bordoverflater vaskes mellom hver gjestegruppe. Øvrige utsatte flater som berøres av flere vaskes og desinfiseres hyppig med 

effektive og miljøvennlige kjemikalier. Vi påser at det er minimum 1 meters avstand mellom hvert bord.

OVERNATTING
Har dere behov for overnatting, kan vi forsikre dere om at vi har skjerpede og strenge renholdsrutiner for hygiene også på rom.  
For spørsmål vedrørende dette, er det bare å ta kontakt med oss.
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