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Opplevelser utenfor 
komfortsonen

I Bergen og Hordaland får din bedrift ikke bare det 
dere ønsker, men også gjerne ting dere ikke visste 
at dere ville ha. Her gjelder det å få anbefalt en 
totalpakke som matcher formålet, og gjerne over-
går forventningene til oppholdet. Velkommen til 
et stort spekter av fantastiske aktiviteter og opp- 
levelser, både innenfor og utenfor komfortsonen.

VELKOMMEN TIL OPPLEVELSER UTENFOR KOMFORTSONEN

BERGEN OG HORDALAND

Kommunikasjon til  
og fra regionen
Bergen og Hordaland er lett tilgjengelig fra hele 
verden. Direkte flyruter fra over 30 europeiske 
storbyer, fem daglige ankomster med tog fra Oslo 
og daglige ankomster med Hurtigruten og ferge 
fra Danmark gjør Bergen til en hovedinnfartsåre.  
Et godt rutetilbud innen lokalbåter og busser 
gjør det lett å ferdes i hele regionen.

Du er på jakt etter det som er annerledes. Noe nytt. Noe 
spenstig. Det som kan skape inspirasjon og få frem det beste 
i hver og en av oss. Men også som lag. I vår region blir dette 
servert i møtepunktet mellom de mektige naturopplevelsene, 
de utfordrende aktivitetene, de store matopplevelsene og 
et rikt kulturtilbud. Variasjonene i naturen, kombinert med 
tilgjengeligheten til hav, kyst, �ord, bre og �ell, åpner opp 
for et allsidig program som spisser sansene til laget ditt.

 Fra hav, kyst og skjærgård, til �order, bre og �ell. La  
 de unike opplevelsene bli en inspirasjonskilde til ditt  
 møte eller arrangement ved å velge Hordaland neste  
 gang. 

Vi er klare for å skreddersy et innholdsrikt program til deg 
og din gruppe. Et program som gjør at du kommer hjem med 
noe mer enn hva du først hadde ventet.

Velkommen til opplevelser  
utenfor komfortsonen!

Regionen har et godt utbygget veinett til alle destinasjonene. © Tide

Bergensbanen med forbindelse til Flåmsbanen.  
© NSB / Rune Fossum

Bergen lufthavn Flesland åpner ny innenriksterminal høsten 2017.
© Avinor

FLY
Bergen lufthavn Flesland 
ligger cirka 17 km (20 min.) fra 
Bergen sentrum. I sentrum er 
det gode båt-, tog- og buss- 
forbindelser som tar deg 
videre.

avinor.no/flyplass/bergen

Stord lufthavn 
ligger 13 km (18 min.) vest for 
Leirvik på Stord.

stordlufthavn.no

TOG
Bergensbanen fra Oslo via 
Voss til Bergen. 6,5 timer i flott 
natur over Hardangervidda.
nsb.no

FERGE & HURTIGBÅT
Fjord Line har daglige 
ankomster fra Hirtshals  
i Danmark og Stavanger.

fjordline.com

Hurtigruten Bergen-Kirkenes
har snuhavn i Bergen, og har
daglige ankomster og avganger.

hurtigruten.com

Ferge- og passasjerbåtruter  
i hele Fjord Norge:

Fjord1.no

Norled.no

Rodne.no

BUSS
NOR-WAY Bussekspress har 
ekspressbussruter som dekker 
det meste av Sør-Norge.

nor-way.no

Ruteinformasjon for Norge 
ruteinfo.no

Automatisk ruteopplysning
Tlf. 177
skyss.no

CHARTER INNENFOR 
BUSS, BÅT, HELIKOPTER 
OG FLYTJENESTER
Se ww.visithordaland.no og 
www.visitBergen.com for mer 
informasjon.

Profesjonelle guider står  
klare til å vise det beste Bergen  
og Hordaland har å by på.
@ Terje Rakke-Nordic Life/
visitnorway.com
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OSTERFJO
RDEN

VOSS

BERGEN

Fra Bergen lufthavn 
Flesland tar det kun 
ca. 30 min. til Bergen 
sentrum. Du har flere 
transportalternativer:

Taxi
Flybuss (HVERT 10. MIN.)

Bybane (FRA 2017)

MØTER OG LAGBYGGING I BERGEN & HORDALAND     KOMMUNIKASJON

NORDHORDLAND

BERGEN

VOSS

HARDANGER

SUNNHORDLAND

AVSTAND 
& REISETIDER
BERGEN - VOSS 
101 km – 1 t 30 min

BERGEN - NORHEIMSUND 
76 km - 1 t 15 min

BERGEN - ULVIK  
148 km - 2 t 10 min

BERGEN - LOFTHUS 
160 km - 2 t 25 min

BERGEN - ODDA  
133 km (ferge) - 2 t 40 min

BERGEN - BEKKJARVIK  
53 km (ferge) - 1 t 45 min

BERGEN - LEIRVIK på Stord 
83 km (ferge) - 2 t 30 min

BERGEN - ROSENDAL  
118 km (ferge) - 2 t 20 min

BERGEN – STRAUME  
15 km - 20 min

BERGEN – GLESVÆR  
39 km – 50 min

BERGEN – KNARVIK  
28 km - 30 min

BERGEN-LINDÅS  
54 km  - 55 min

Norheimsund

Vossevangen
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REYKJAVIK

AMSTERDAM
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STOCKHOLMNEW YORK
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Sett alle opplevelses-
sansene i sving!

MØTER OG LAGBYGGING I BERGEN & HORDALAND     OPPLEVELSER

Vandretur på vakre Tore�ell i Hardanger.  
© Sverre Hjørnevik / Fjord Norway

En inspirerende ramme for inspirerende møteopplevelser handler 
om mye mer enn moderne møtelokaler og konferansefasiliteter.  
Man ønsker gjerne å se et nytt sted eller oppleve ting sammen med 
andre. Lytte til gode historier. Gode matopplevelser. Lære noe nytt.
Skape noe sammen med sine kolleger. Kjenne naturen på kroppen. 
Sette seg selv på prøve, fysisk og psykisk. Få noe nytt å bryne seg på. 
Eller ganske enkelt slappe av i en ny setting. Alt må være på plass. 
Enten du driver med reiseliv, detaljhandel eller aksjemegling.  
Av og til har teamet på jobben både fortjent og godt av en helt ny 
opplevelse. Ta med teamet på jobben til Bergen og Hordaland.
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Skal man lære av noen, er ingenting  
bedre enn å lære av de beste. Det kan være 
alt fra fag og et håndverk til  holdninger og 
vinnerinstinkt. Vestlandet har mange som 
har utmerket seg med sterke prestasjoner,  
i alt fra kokkekunst til skiskyting. Hos oss 
kan din bedrift høste lærdom fra noen av  

de aller beste.

LÆR NOE NYTT

Verdensmester  
og mentor

SETT DEG SELV PÅ PRØVE

Ekstreme  
utfordringer

Opplev å kjenne naturen og naturkreftene 
på kroppen. Vinden og sjøen. Motbakkene 

og �elltoppene. Motstand. Motvind. Nyt 
adrenalinkicket. Nyt gleden av å nå en topp. 

Opplev utfordringer for hele kroppen. 

Reiser man bort fra hverdagen med sine 
ansatte skal man paradoksalt nok gjerne 

trekke mer sammen. Det handler om å bli 
kjent på en ny måte, oppleve ting sammen,  

i en helt ny setting. Hos oss i Bergen og 
Hordaland, forsterkes og utvides felles- 

skapet, for her får dere lokalbefolkningen  
med på laget. 

OPPLEV FELLESSKAPET

Bli en del  
av flokken

Få det ultimate kicket under et strikkhopp  
i Trolljuv Adrenalinpark i Åkra�orden.
©Grethe Nygaard 

Verdensmester i kokkekunst «Bocuse d’Or»  
Ørjan Johannessen / Bekkjarvik Gjestgiveri

Gå i samme retning som dine kolleger. 
©Ida Vollum

Lyden av Vestlandet er mer enn  
regndråper, fossefall og vind. Hos oss skal 

dere se og høre magiske ting sammen.

SKJERP SANSENE

Utfordringer  
for alle sansene

Bergen og Hordaland er spekket med 
spennende og mangfoldige historier, som 

gjerne hjelper oss å se dagen i dag med nye 
øyne. Det handler ikke så lite om å hvordan 
måten historien blir fortalt på. Og hos oss 

har vi mange gode historiefortellere.

HØR DE GODE HISTORIENE

Tilbake til 
fremtiden

Møteopplevelser i Bergen og Hordaland  
er en blanding av action og utfordring, 

stillhet og komfort. Utenfor komfortsonen 
skal dere få en fin blanding av inspirasjon, 
tid og rom til å tenke helt nytt. Dette er en 
sjelden mulighet til å prøve noe du aldri  

har prøvd før. 

PRØV NOE NYTT

Ta med teamet  
på nye jaktmarker

Ett av verdens eldste symfoniorkestre; Bergen  
Filharmoniske Orkester. © Oddleiv Apneseth

En reise tilbake til Middelalderen på historiske  
Bryggen i Bergen. © David Zadig/Business Region Bergen

Havets konge på tokt under havørnsafari i Telavåg. 
©Øystein Eriksen
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Ute til lunsj

En vårdag ved fjorden. Ulvik i Hardanger. 
©Reinhold Kager
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Alle eventyr  
har en begynnelse
Bergen. Inngangen til Fjordriket. En Europeisk Kulturhovedstad.  
Verdensarvby. Utsøkte restauranter, et vell av overnattingsmuligheter 
og opplevelser i verdensklasse. Topp moderne konferansefasiliteter. 
Lett tilgjengelig, med gode fly- og båtforbindelser fra inn- og utland. 
Det finnes knapt et mer naturlig sted å legge et arrangement, en utflukt, 
en konferanse eller et møte for gjengen på jobben. Det kan være en 
større kongress for flere hundre eller en inspirerende teambuilding  
for en håndfull mennesker.

MØTER OG LAGBYGGING I BERGEN & HORDALAND     BERGEN

Fra soft til ekstremt. Sett utfor Ulriken på sykkel. 
© Sverre Hjørnevik / www.�ordnorway.com

Kajakpadling i Vågen.  
© Terje Rakke / Nordic Life - Visitnorway.com  

Gourmetmåltid. 
© Colonialen - Helge Hansen/Montag

Smalgangene på Bryggen.  
© iStockPhoto

Bryggen i Bergen.  
© Girish Chouhan - visitBergen.com
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Bergen Nasjonale Opera produserer opera på et høyt 
internasjonalt nivå.  «Den listige  lille reven» av Leoš 

Janáček. © Yaniv Cohen/Bergen Nasjonale Opera

Internasjonale stjerner fyller Bergenhus Festning –Koengen.  
© Vidar Langeland / Bergensavisen

Bergen

Edvard Munch: Landgangsbroen,  
fra verdens tredje største Munch-samling  

på KODE, Kunstmuseene i Bergen.

Festspillene i Bergen er den største  
musikk- og teaterfestivalen i Norden.  

© ANTI / www.fredjonny.com8



Møt dine kolleger  
på et nytt sted
En vellykket konferanse handler om en helhetlig opp- 
levelse. Det krever et utfyllende samspill mellom det 
faglige, sosiale og kulturelle. Det trengs et supplement 
til foredrag og Powerpoint-presentasjoner. Det er derfor 
en god begynnelse å velge en spennende by som Bergen 
som møtested. Her bobler det av inspirerende input  
og fornyende påfyll. Hele året.

MØTER OG LAGBYGGING I BERGEN & HORDALAND     
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BERGEN

BERGEN

EDVARD GRIEG & OLE BULL

På blind date med 
en rockestjerne

HISTORISKE KULTURARENAER

Konferanser i historiske 
omgivelser
Som europeisk kulturhovedstad og 
verdensarvby, er Bergen spekket med 
historiske kulturarenaer som gjør byen 
verdig sin UNESCO-status. Arenaer med 
unike settinger som setter et særpreg på 
ditt møte eller arrangement. 

Bli med på et stevnemøte med norgeshistoriens 
største rockestjerner. Både Edvard Grieg og Ole 
Bull er fostret opp i Kulturbyen Bergen, og i dag 
har du mulighet til å få et helt unikt møte med 
de to komponistvennene.

La en privat konsert i Edvard Grieg Museum på 
Troldhaugen gi deg en musikalsk opplevelse av de 
sjeldne. Den intime atmosfæren i villaen skaper en 
perfekt ramme for fremførelse av Griegs klavermu-
sikk på hans eget Steinway-flygel fra 1892. Med en 
konsert i Troldsalen kan du nyte musikken sammen 
med utsikten som i sin tid motiverte Grieg i hans 
arbeid. Enten du velger å besøke Edvard Griegs  
hjem på Troldhaugen, eller en hvilken som helst 
annen arena i bergensregionen, kan du la Bergen 
Filharmoniske Orkester krydre ditt arrangement.     

Velkommen til Ole Bulls verden på Lysøen. Det var 
her den verdensberømte fiolinisten og komponisten 
hadde sitt «lille Alhambra», med den karakteristiske 
villaen som er bevart nøyaktig slik den var da Ole 
Bull bygget den på 1870-tallet.

KONGRESS OG KONFERANSE

Byen for de store anledninger

Schøtstuene. ©  Museum Vest

Håkonshallen. @ Eivind Senneset – visitBergen.com  

Statsraad Lehmkuhl under Tall Ships Races 2014 Bergen.  
© Eivind Senneset

Bergen. En stolt vertskaps- 
by for store festivaler, 
internasjonale idretts- 
arrangementer, konserter 
og konferanser.

Fleksible innendørs  
og utendørs arenaer gjør 
Bergen til en foretrukket by 
for de store anledninger.

Griegs villa på Troldhaugen, Edvard Grieg Museum.  
@ Dag Fosse

Bildetekst

Grieghallen har fleksible løsninger for møter og arrangementer.  
© Helge Skodvin/Ratio Arkitekter AS/Origo Arkitektgruppe AS

Kontakt oss

Bergen Reiselivslag 

Møte- og Arrangements- 
avdelingen
convention@visitBergen.com
Tlf: +47 55 55 20 10

www.visitBergen.com

Bratsjgruppen i Bergen Filharmoniske Orkester på Fløibanen.  
© Oddleiv Apneseth

Grieghallen huser bl.a. Bergen Filharmoniske Orkester og Bergen Nasjonale 
Opera. © David Zadig/Business Region Bergen

Folkefest i Bergen sentrum. 
@ Eilif Stene - visitBergen.com

Skreddersy et program som skaper nye opplevelser av musikken vi alle kjenner. 
Legg ditt neste møte til Ole Bulls villa på Lysøen eller Edvard Grieg Museum 
på Troldhaugen.
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Møteopplevelser  
i et helt eget format  
Bergen er mer enn Bergen. Bergen er mer enn bare byen. 
Den åpner opp og viser vei til enda flere opplevelser. 
Velger man Bergen som møtested, har alle mulighet til å 
ta steget ut av det vanlige – ut av komfortsonen. Fra byen 
opplever man de spektakulære �ordene, vår attraksjon 
nr. 1.  Ikke rart Bergen kanskje også er møteby nr. 1.

MØTER OG LAGBYGGING I BERGEN & HORDALAND     BERGEN

Fart og spenning på 
�orden. Luftige svev  
i majestetisk natur. 
Eller hva med å klatre 
opp et av byens �ell? 
Bergen kan by på sterke 
opplevelser og utfor-
drende aktiviteter. 

På få minutter tar Fløi- 
banen eller Ulriksbanen 
deg opp på byens tak, 
der du kan bryne deg på 
�ellklatring, sykling eller 
zipline. I Vågen venter 
lynraske RIB-båter som 
i løpet av få sekunder tar 
deg ut i �ordene og ut på 
havet, der et bredt utvalg 
av �ord- og havaktiviteter 
venter. Her er det action 
fra �ord til �ell.

FART OG SPENNING

Actionfylte 
aktiviteter

NÆRINGSLIV I BERGENSREGIONEN

Møteplass  
i nesten 1000 år
Helt siden Hansatiden på 1300-tallet har 
Bergen bygget seg opp som et kunnskaps- 
senter og en populær møteplass for ulike 
næringer. 

FORSKNING OG UTVIKLING

Bergen har i dag over 30 000 studenter. Store 
utdanningsinstitusjoner som Universitetet i 
Bergen, Høgskolen i Bergen og Norges Handels-
høyskole, har gitt Bergen et sterkt og bredt 
forskningsmiljø og ledende kompetansemiljøer 
innen viktige næringer. Med flere sentre for 
fremragende forskning, og eneste region med 
ekspertisesenter innen undervannsteknologi, 
kan Bergen skilte med fag- og forskningsmiljøer 
med betydelig tyngde i verdenssammenheng. 
Miljøer som har vært vertskap for kongresser 
med opptil 3000 personer.

MEDIA OG KULTUR

Bergensregionen er en ledende region innen 
media, film, musikk og design. I tillegg til sitt 
rike musikkmiljø med musikkbølger fra helt 
tilbake til 70-tallet, har regionen vært ledende 
innen medieteknologi og medieproduksjon til 
bruk innen alle næringsfelt.   

MARITIM OG MARIN NÆRING

Bergensregionen har lange tradisjoner innen 
høsting og produksjon av sjømat, og regionen 
har en dominerende posisjon innen fiske, 
produksjon, foredling og salg av sjømat til det 
globale sjømatmarkedet. Regionen har nasjonalt 
tunge industriaktører i alle deler av verdikjeden 
innen oppdrett, og næringen leder utviklingen 
innen effektive og bærekraftige produksjons- 
metoder. Med en av Europas største havner er 
byen et senter for maritim industri.

OLJE,  GASS OG ENERGI

Bergensregionen har et unikt ressursgrunnlag 
innen petroleumsvirksomhet, tradisjonell 
vannkraft og nye fornybare energikilder. I mer 
enn 40 år har lokale bedrifter innen subsea, olje 
og gass bygget opp et fagmiljø i Bergen som i dag 
er blant de beste i verden. Bergensregionen er det 
største ilandføringsområdet i Norge, og regionen 
er spesielt kjent for sin kompetanse innen 
produksjon, drift og vedlikehold av installasjoner 
på land, offshore og på havbunnen. Bransjen har 
tett samarbeid med maritim næring, og mange 
aktører har høy kompetanse innen begge  
næringer. 

Universitetsaulaen, Universitetet i Bergens nye storstue. © UiB

Lag mot lag ute på �orden. © Yngve Garen Svardal/Avisa Nordhordland

Storslått utsikt over Bergen fra utsiktsplatået på Fløyen.  
© David Zadig/Business Region Bergen
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FART OG SPENNING

Actionfylte 
aktiviteter

Opplevelser i Bergen
SIGHTSEEING OG SHOPPING

Opplev Bergen fra luften med en helikoptertur, 
lei en båt og se byen fra sjøsiden, eller trill 
rundt i byens gater på segway. Du velger selv 
hvordan du og teamet ditt vil oppleve byen.  
I Bergens kompakte sentrumskjerne finner du 
koselige kaféer og konditorier, og et stort utvalg 
av butikker gjør Bergen til en sjarmerende 
shoppingby. Ta med hjem klær og varer fra 
verdenskjente produsenter som Janus, Dale of 
Norway og Oleana fra ditt bergensbesøk. 

KULTUR OG NATUR

Med sine unike kulturarenaer som KODEs kunst- 
gallerier, Den Nationale Scene og Grieghallen, 
har du mulighet til å kombinere dine møter med 
magiske kulturopplevelser. I tillegg er Bergen 
kjent for sine syv fjell. Fløibanen og Ulriksbanen 
kan løfte ditt arrangement opp på høyfjellet på få 
minutter. Her tilbys et bredt utvalg av aktiviteter,  
og de eksklusive serveringsstedene Sky:Skraperen 
Restaurant & Bistro og Fløien Folkerestaurant 
er perfekte arenaer for selskap og middager.

HISTORISKE BERGEN

Som UNESCO verdensarvby kan Bergen by på 
en rekke møtearenaer i historiske omgivelser. 
Historiske Bryggen, Bergenhus Festning med 
Håkonshallen, Damsgård Hovedgård med sin 
rokokkostil og selskapslokalene på Alvøen 
Hovedgård er alle ideelle steder for ulike 
mottakelser, fester, banketter og middager.  
En rundtur i Gamle Bergens trehusbebyggelse 
eller et besøk på historiske Bryggen er som en 
reise tilbake i tid, og de trange brosteinsbelagte 
smauene gir et innblikk i hvordan det var å leve 
i Bergen i Middelalderen.  

FJORDCRUISE OG FISKE

La den friske sjøluften og den unike kombina- 
sjonen av sjø, fjord og fjell bli en inspirasjonskilde 
ved å legge møtet ditt om bord i en båt ute på 
fjorden. Kjenn hvordan det føles å få storfangst 
på kroken ute på havet, eller hva med å kombinere 
møtet ditt med en RIB-båt safari langs fjord- 
kysten? Kystlinjen i Bergen er full av store natur- 
opplevelser og spennende og utfordrende 
aktiviteter.

MATBYEN BERGEN

Fisk og sjømat har helt siden tørrfiskalderen 
vært en sentral del av Bergens kulinariske 
spekter. Den genuine interessen for sjømat og 
den verdenskjente kvaliteten på råvarene har 
bidradd til å sette Bergen på kartet som sjømat- 
by. Takket være kokkene på byens gourmet- 
restauranter har Bergen fått UNESCO-status 
som gastronomiby, og restaurantene leder alt 
fra små grupper til store selskaper gjennom 
gastronomiske smaksopplevelser med lokal 
mat og drikke som setter fart på smaksløkene.

MØTER OG LAGBYGGING I BERGEN & HORDALAND     BERGEN

DAGSTUR TIL FJORDENE

Et møte med 
Fjordriket
Ta med kollegene dine gjennom porten til Fjord-
riket. Enten dere velger å reise med båt, tog eller 
helikopter kan du krydre ditt arrangement med 
hel- eller halvdagsturer fra Bergen. I �ordene 
venter spektakulære aktiviteter og opplevelser  
i et møte med ekstrem natur. Fra det myke  
og milde, til det barske og ville – dette er  
kontrastenes rike. Lett tilgjengelig fra Bergen.

Gå ikke glipp av…

Vandretur i smitt og smau. Ta med kollegene 
dine på en guidet byvandring i en av Europas 
største trehusbebyggelser. De gamle trehusene 
er med på å gi Bergen sjarm og særpreg. 
© Cole Rise/Matador Network/www.�ordnorway.com

Utekontor på Bergens tak. Fløibanen tar deg 
opp på et av Bergens syv �ell for lagbygging 
og aktiviteter i det fri. Nyt en bedre middag 
på ærverdige Fløien Folkerestaurant, eller  
et måltid ute blant skog, �ell, stier og vann.
© Fløyen/Sverre Hjørnevik 

Lokal foredragsholder. La sjøløven Mossy, 
selen Selma og pingvinen Pingrid Alexandra 
fra Akvariet i Bergen bli en inspirasjonskilde 
til ditt møte eller arrangement. 
© Thor Håkonsen

Luftige svev fra Ulriken. © David Zadig/Business Region Bergen

Opplev �ordene med helikopter  
fra Bergen. © Travel Planners of  
Scandinavia

Alternativ overnatting på et av Bergens syv �ell.  
© Espen Haagensen - visitBergen.com 11



Fra Norges beste off-piste løyper til brede og velpreparerte  
løyper på Voss Resort og Myrkdalen Fjellandsby. 
© Sverre Hjørnevik

Voss

Vandring i Vika�ellet. Tur fra Myrkdalen. © Erik Østlie

Opplev den optimale frihetsfølelsen med et tandemhopp på Voss.
© Voss Fallskjermklubb 

Elverafting med  
sensasjonelle stryk og vakre juv  
i Strandaelva og Raundalselva.  
© Voss Rafting12



En vind-vind- 
situasjon
Voss. Vår. Vinter. Sommer. Høst. Ekstreme opplevelser. Vakre  
opplevelser. Inne. Ute. Utfordringer. Aktiviteter. Kultur. Komfort. 
Mangfold. Fra inspirerende samhold til enestående soloprestasjoner. 
Fra kulinarisk ekstremsport på Smalahovetunet til svev i Norges 
eneste vindtunnel.  

Voss er helårsdestinasjonen fremfor noen, og et eldorado for bedrifter 
som virkelig vil gi sine ansatte en opplevelse både innenfor og utenom 
det vanlige. Voss er en uslåelig kombinasjon av alt. Det er så sant som 
det er sagt. «Berre Voss er Voss». 

MØTER OG LAGBYGGING I BERGEN & HORDALAND     VOSS

PROGRAMFORSLAG 

«Vann, snø og luft» 
4 dager/3 netter

DAG 1  «Velkomst med ølsmaking»

• Ankomst Bergen lufthavn Flesland

• Transport Bergen – Voss (1,5 timer) 

• Vertskap ønsker velkommen

• Ølsmaking fra Voss Bryggeri på hotellet

• Middag på hotellet. Egne lokaler for middag  
 er tilgjengelige

• Overnatting hotell

DAG 2  «Klatring & rafting eller ski»

Sommer/høst/vår:

• Tur i Voss Klatrepark (2–3 timer)

• Guidet raftingtur med Voss Rafting Senter  
 ( 3–4 timer )

• Lunsj på raftingsenteret 

Vinter:

• Ski i Voss Resort eller Myrkdalen Fjellandsby

• Lunsj ved skianlegget

Middag og overnatting hotell 

DAG 3  «Parallelle halvdagsaktiviteter»

Sommer/høst/vår:

Ekstrem: Tandem fallskjermhopp 

Middels: Tandem Paragliding 

Lett: Flyging i vindtunnel

Lunsj på hotellet

Vinter:

• Guidet ake- eller kjelketur  

• Lunsj ved skianlegget

• Etter lunsj – Prøve ut velværeavdelingen på  
 Fleischer’s Hotel. Oppdag Voss på egenhånd.

Middag på Smalahovetunet og overnatting 
hotell

DAG 4  «Museumsbesøk og lokale råvarer»

Morgenmøte 

Hele året:

• Flyging i vindtunnel (halvdag)

• Guidet omvisning på Voss Folkemuseum  
 (1-2 timer)

• Lunsj på Store Ringheim Hotell – lokale råvarer 

• Transport Voss – Bergen (1,5 timer)

• Retur fra Bergen lufthavn Flesland

EKSTREME OPPLEVELSER PÅ VOSS

Til lands, til vanns,
og i luften med!
Voss har alle forutsetninger for å sette fart på 
adrenalinet til deg og teamet ditt. Enten du 
velger vann- og elveaktiviteter, vindaktiviteter, 
klatring, ski eller vandreturer, har bygda et bredt 
tilbud gjennom hele året.

Ekstremsportbygda Voss er stedet for de store 
utfordringene. Kjenn på mestringsfølelsen ved å 
rafte ned buldrende elver og stryk. Få en komplett 
frihetsfølelse i et tandemhopp eller i vindtunnelen 
til VossVind. Ved skiheisene til Voss Resort og  
Myrkdalen Fjellandsby får du kjenne puddersnøen 
under skiene i Norges råeste skiterreng.

MØTE- OG KONFERANSEFASILITETER

Til duk og dekket bord
Alt må gå på skinner for å gjennomføre et  
vellykket arrangement. Enten du skal holde et 
lite møte eller en større konferanse, handler det  
om at alt er tilrettelagt. 

Enten du velger Fleischer’s Hotel med sin ærverdige 
atmosfære, naturskjønne Myrkdalen Hotel like ved 
skianlegget, eller historiske Store Ringheim Hotell 
med sitt harmoniske kulturlandskap, får du kvalitet 
og service i alle ledd som danner grunnlaget for et 
vellykket arrangement på Voss.

Bordalsgjelet. Opplev naturens egne  
kunstverk med spektakulære juv og  
jettegryter. © Erik Østlie

Fra ekstremstier og �ellklatring 
til vandretur med spektakulær 
utsikt fra Norges tak. Grubbe-
�ellet på Voss med utsikt over 
Hardanger�orden. © Sverre 
Hjørnevik/Fjord Norge 

Seckmann Stuene på Flesicher’s Hotel, Myrkdalen Hotel og rommet  
i det gamle Eldhuset på Store Ringheim Hotell.  
© Frøydis Asp Ormåsen © Nils Petter Dale © Store Ringheim Hotell

Opplev en komplett fritt-fall-opplevelse uten fallskjerm på ryggen i vindtunnelen til VossVind.  
© Frøydis Asp Ormåsen

NORDHORDLAND

VOSS

HARDANGER

SUNNHORDLAND

KYSTEVENTYRET

BERGEN

Kontakt oss

Destinasjon Voss 

info@visitvoss.no
Tlf: +47 406 17 700

www.visitvoss.no

Vinteraktiviteter, 
Voss Resort og Myrkdalen.  
© Erik Østlie
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Hardanger

I Amundsen sine fotspor på Hardangervidda. © Konrad Konieczny Zipline. Adrenalin i storslått natur. © Trolltunga Active Møte med blåisen om sommeren på Folgefonna. © Désiré Weststrate

Belønning etter en hard og krevende tur til Trolltunga! © Stig Tronvold

Sommerski på Folgefonna. © FONNA Glacier Ski Resort
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Opplev nye smaker 
på tunga

PROGRAMFORSLAG

Trolltunga og Folgefonna 
4 dager/3 netter

DAG 1  Sjekk inn og pust ut
• Ankomst Bergen lufthavn Flesland.

• Charterbåt fra Flesland kai til Lofthus (3 timer).  
 Lunsj og møtesekvens om bord. 

• Ankomst Lofthus og Hotel Ullensvang. Møt  
 vertskapet og nyt badeavdelingen på hotellet. 

Middag og overnatting på Hotel Ullensvang.

DAG 2 Møte med naturen – aktiviteter  
for en hver smak
Parallelle heldagsaktiviteter:

Ekstrem 
• Himmelstigen til Trolltunga (12 timers aktivitet,  
 startpunkt 45 minutter fra hotellet).  
 Tur med sykkel, til fots og via ferrata klatring

• Dronningstien – en av H. M. Dronning  
 Sonjas favoritturer i Hardanger (8 timer)

Middels 
• Trolltunga Zippen (ziplines) og kajakk på   
 Ringedalsvatnet (fra 5 timer). 

Lett
• Tur på fjorden, aktiviteter med Hardanger  
 Basecamp i Osa eller besøk på en av sidergårdene  
 i Ulvik (fra 4 timer). 

Middag og overnatting Hotel Ullensvang

DAG 3 Møte med snøen om sommeren
På isbreen Folgefonna.

Alternativ 1
• Breføring med Folgefonni Breførarlag og lunsj  
 på breen (4-5 timer). 

Alternativ 2
• Sommerski, alpint eller langrenn, ved FONNA  
 Glacier Ski Resort. 

Båttur fra Lofthus til Agatunet om kvelden. 
Festmiddag med Hardingfelekonsert og smak  
av lokal eplesider i Lagmannsstova fra 1250. 

Overnatting Hotel Ullensvang

DAG 4 Tilbake til komfortsonen
• Avreise med buss via Hardangerbrua og Nasjonal  
 Turistveg Hardanger. Stopp på Steinstø fruktgard,  
 kjøp med en smak av Hardanger hjem. 

• Lunsj på Thon Hotel Sandven i Norheimsund. 

• Retur fra Bergen lufthavn Flesland.

Omgitt av et dramatisk �ord- og �ellandskap nær Bergen 
byr Hardangerregionen på spreke utendørsaktiviteter og 
imponerende opplevelser inspirert av en rik kulturarv.  
Med Hotel Ullensvang, Brakanes Hotel og Thon Hotel  
Sandven i spissen står godt utstyrte hotell klare for å ta  
imot grupper med aktive kurs- og konferansegjester hele 
året. Fjord, �ell, foss og Folgefonna venter på deg! 

Business and pleasure 
ved �orden
Bli med ut på �orden, opp på breen eller ut i 
�ellheimen. Fra enkelt til krevende, og fra korte 
program til heldagsaktiviteter. Profesjonelle 
aktivitetsleverandører guider deg gjennom de 
beste naturopplevelsene Hardanger har å by på.

Fra å leie ut en enkel halmseng i 1846 har Hotel 
Ullensvang blitt til et av Norges ledende hoteller, 
med utmerkede kurs- og konferansefasiliteter og  
en ny og stor badeavdeling. Hoteller og mindre 
overnattingssteder i Hardanger har tatt imot  
gjester fra inn- og utland i over 150 år.

KULTUR & SMAK

Nærkontakt av tredje grad
Hardingasete, Utne Hotel og Dyranut Fjellstova. 
Bo på et av de særpregede overnattingsstedene, 
og bli kjent med Hardanger på nært hold. 

I Hardanger får du et møte med stemningsfulle 
kulturopplevelser og smaker av frukt i både fast 
og flytende form. Kombinere ditt arrangement 
med kreative møter i museer, hardingfele- 
konserter, omvisning hos ciderprodusenter  
eller festmiddager i historiske lokaler. 

Hardingfele og eplesider i Lagmannsstova fra 1250 på Agatunet. 
© Nikolaj Lund

Hardingasete   
© Øystein Klakegg

MØTER OG LAGBYGGING I BERGEN & HORDALAND     HARDANGER

NORDHORDLAND

VOSS

HARDANGER

SUNNHORDLAND

KYSTEVENTYRET

BERGEN

Kontakt oss

Reisemål Hardanger Fjord 

info@hardangerfjord.com
Tlf: +47 56 55 38 70

www.hardangerfjord.com 

29 grader i vannet hele året.  
© Hotel Ullensvang

Spennende aktiviteter hele året.  
© Trolltunga Active 

Himmelstigen via ferrata til 
Trolltunga. © Scott Sporleder/
Fjord Norway

Hotel Ullensvang
© Haakon Nordvik

Frukt i fast og flytende form på Syse gard i Ulvik.  
© Reinhold Kager 15



Sunnhordland

Blåtur på Folgefonna med Folgefonni Breførarlag. 
@ Morten Falch Sortland

Skånevik til  lat plabori atemoll  
uptures doloriscit accusam 

Bømlo til  lat plabori atemoll  
uptures doloriscit accusam 

Belønning på vandretur til Melderskin.Utsikt mot Rosendal  
og �ord og �ell. © Espen Haagensen

BRETUR PÅ FOLGEFONNA OG KAJAKKPADLING I BREVANN

Fra hav til bre  
Fra sine tusen øyer i havgapet til Folgefonna 
som kronen på verket, er Sunnhordland et 
mangfoldig og utfordrende rike der kultur, 
historie og naturen spiller på lag. Gi deg og 
teamet ditt en opplevelse for livet, og la 
Folgefonna Breførarlag utfordre deg på en 
av Norges syv historiske vandreturer over 
isbreen i Folgefonna Nasjonalpak. Her får 
du kraftfulle naturopplevelser, fysiske 
utfordringer og en smak av gamledager 
gjennom lokalhistorie og fortellerkunst.  

Samhandling, samhold og tillit både til seg selv, 
laget og breføreren er avgjørende for å mestre 
utfordringer på breen. Derfor er breaktiviteter 
perfekte for lagbygging i forbindelse med møter, 
kurs og konferanser.

Brekajakk i Møsevatnet med Folgefonni Breførarlag.  
@ Ståle Sund�ord
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Forført av en  
brefører
Sunnhordland byr på magi fra �ord til �ell, og er absolutt stedet  
å dra dersom bedriften ønsker å få med seg hele spekteret av vest-
landsopplevelser. Bli med på en kulinarisk reise, inkludert mat- 
laging og mestermøte i Bekkjarvik. Eller la deg forføre av magiske 
naturopplevelser og brevandring på Folgefonna. Opplev viking- 
historie iscenesatt på Moster Amfi eller bygg teamet på jobben  
sterkere gjennom lagbygging på seilskuta Seladon. Blant annet.  
Her får du lyst til å bli. Lenge. 

MØTER OG LAGBYGGING I BERGEN & HORDALAND     SUNNHORDLAND

HISTORISKE HOTELLER, VM-KOKKER OG LOKAL MAT

Kulinarisk reise  
i Sunnhordland
Bli med på en eventyrlig smaksreise i sjømat- 
paradiset Sunnhordland. Regionen er ikke bare 
størst i landet på sjømat, men har også landets 
beste sjømatrestauranter med verdensmester-
kokker som Geir Skeie og Ørjan Johannessen.

Ta med laget ditt tilbake til naturens røtter og bli 
møtt av et fantastisk vertskap, tradisjoner og lokale 
historier på Bekkjarvik Gjestgiveri, Brygga 11, Geir 
Skeie eller Haaheim Gaard. 

SE SIDE 20 & 21 FOR FLERE EVENTYRLIGE  
SMAKSOPPLEVELSER I SUNNHORDLAND.

 

VILLMARKSLEIREN OG SEILSKUTEN SELADON

Eventyrlige opplevelser 
& lagbygging i Skånevik
Opplev øy- og �ordriket Sunnhordland fra den 
autentiske seilskuta Seladon fra 1959, og bli med 
på en eventyrlig seiltur mot idylliske Skånevik. 
Den vakre reisen mellom øyene, omringet av 
høye �ell og �order, skaper en unik atmosfære  
og arena for lagbygging. 

Skånevik Naturoppleving tar deg med på team- 
building ute i villmarken, der naturen er brukt til  
det fulle i et bredt spekter av utfordrende aktiviteter. 
Avslutt kvelden med en bedre middag i Huldrehuset, 
og nyt den fantastiske solnedgangen.

SPEKTAKULÆRE HISTORIER  
OG NATUROPPLEVELSER

Vikinghistorie  
& tusen øyer

Bømlo byr på en helt spesiell historie fra 
1000-tallet, da kristningen av Norge startet.  
Bli med til Moster Amfi ved den nedlagte kalk 
gruven og Moster Gamle Kirke, og reis tilbake  
til tiden da de store vikingkongene Håkon den 
Gode, Olav Trygvason og Olav Haraldson satte 
sitt preg på Norge. Her får du en helt spesiell 
smakebit av norsk historie på historisk grunn. 

Øyriket rundt Bømlo er 
spekket med spektaku-
lære aktiviteter, vakre 
naturopplevelser, og 
dagsfersk sjømat som 
byr på uforglemmelige 
opplevelser og øyeblikk. 

Stemningsfullt kveldsbål  
i Villmarksleiren. 

Magiske øyeblikk på Haaheim Gaard. @ Thor Brødreskift

Moster Amfi, Nord-Europas vakreste  
friluftscene. © Grethe Kjøsnes

PROGRAMFORSLAG 

Eventyrlige opplevelser
4 dager/3 netter
DAG 1  Kulinarisk reise

• Ankomst Bergen lufthavn Flesland

Alternativ 1
• Hurtigbåt fra Flesland kai og buss til   
 Bekkjarvik Gjestgiveri (1,5 timer)

• Kokkekurs og lunsj hos verdensmester  
 i kokkekunst Ørjan Johannesen.

• Austevoll – Stord (1,5 timer)

Alternativ 2
• Hurtigbåt fra Flesland kai direkte til Stord  
 (1,5 timer). 

• Lunsj på Brygga 11 hos verdensmester  
 i kokkekunst Geir Skeie. 

Innsjekk på Stord Hotell.

Magisk aften med middag og underholdning  
på Haaheim Gaard på Tysnes. (1 time fra Stord)

Overnatting på Stord Hotell.

DAG 2 Vandretur på blåisen 

• Reise Stord – Rosendal (2 timer)

Alternativ 1 
• Brekajakk i Møsevatnet og bretur i Møsevass-  
 breen med Folgefonna Breførarlag (7-8 timer)

Alternativ 2
• Blåistur i Botnabreen i Mauranger, med   
 Folgefonna Breførarlag (5-6 timer)

Middag, lokale råvarer og tradisjon på Rosendal 
Turisthotell. 

Overnatting på Stord eller i Rosendal

DAG 3 Eventyrlige fjordopplevelser

• Seilas til Skånevik fra Stord med seilskuta  
 Seladon (2 timer). Lagbygging, shanty og  
 munnspill. Småmat.

• Skånevik Fjordhotell. Kurs i leder-/  
 bedriftsutvikling inklusiv lunsj

• Samling i Villmarksleiren. Lagbygging  
 og middag i Huldrahuset (4 timer)

• Seilskuta Seladon til Stord / Alternativt   
 overnatting i Skånevik 

DAG 4 Vikinghistorier og tusen øyer 

• Avreise Stord-Moster (30 minutter)

• Moster Amfi. Omvisning og vikinghistorie 

• Opplev Bømlo. Lagbygging med fokus på lek  
 og moro, lunsj i Grindabygget 

• Buss (40 minutter) til Rubbestadneset.   
 Hurtigbåt direkte til Flesland (1,5 timer)

NORDHORDLAND
VOSS

HARDANGER

KYSTEVENTYRET
BERGEN

SUNNHORDLAND

Kontakt oss

Visit Sunnhordland 

info@visitsunnhordland.no
Tlf: +47 53 45 67 94

www.visitsunnhordland.no 

Fersk sjømat i et ekte  
Grindabygg.

Eventyrlig seiltur med  
seilskuta Seladon. 

Opplev øyene på nært hold.  
© Jon Olav Rolfsnes
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Kysteventyret    

Havets konge på nært hold under havørnsafari i Telavåg. © Øystein Eriksen

La fangsten fra egen fisketur  
bidra til festmiddagen på Panorama Hotell & Resort.

Rom for lysende ideer på Marsteinen Fyr. 
© Johanne K. Holm Andersen

Vekk sansene med Sup Yoga i Goltsundet.  
© Henriette Kalgraff

Nyt luksus og velvære på Panorama Hotell & Resort.

Få kysten på nært hold med juv og klippevandring med Klyva. © Gaute Hatlem

La smaksløkene løpe løpsk med  
sekundfersk kamskjell fra Cornelius  

Sjømatrestaurant
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La fangsten fra egen fisketur  
bidra til festmiddagen på Panorama Hotell & Resort.

Ta med teamet ut  
på nye jaktmarker
Sotra og Øygarden. Kysteventyret har et eventyrlig mangfold i alt fra 
overnattingsmuligheter til attraksjoner og aktiviteter. Spektakulær 
havørnsafari. Magiske sjømatopplevelser. Vandring i vakker kystnatur. 
Spennende okkupasjonshistorie. Overnatting med panoramautsikt 
mot havgapet, på moderne hotell eller i historiske fyrtårn. Lag-
bygging og fysisk utfoldelse. Komfort og idyll. Ønsker bedriften et 
virkelig dypdykk i Vestlandet, vil ingen bli skuffet om turen legges 
til Sotra og Øygarden. Kysteventyret er et sant eventyr. Du er hjertelig 
velkommen til å fortelle og oppleve det på din måte. 

MØTER OG LAGBYGGING I BERGEN & HORDALAND     KYSTEVENTYRET

PROGRAMFORSLAG

Aktivt, friskt og spennende 
4 dager/3 netter

DAG 1  Fyrovernatting
• Fra Bergen lufthavn Flesland eller Bergen sentrum  
 med båt via Cornelius Sjømatrestaurant for lunsj  
 eller middag.

• Båt, RIB eller helikopter fra Cornelius Sjømat- 
 restaurant til Marsteinen Fyr for overnatting.  
 Sjømat på menyen!

DAG 2 Havørnsafari
• Havørnsafari til Telavåg med RIB etter frokost,  
 blant annet gjennom Goltasundet. I Telavåg er det  
 mulig å ta turen fra kaien opp til Nordsjøfartmuseet.

• Lunsj på Glesvær Kafé på Handelsstanden   
 Glesvær.

På ettermiddagen vil det være mulighet for litt egentid: 

• Topptur for de som ønsker en treningsøkt eller  
 fjelltur på egenhånd til Sund kommune sitt høyeste  
 fjell. Veten, 284 m.o.h. 

• Slappe av i velværeavdelingen på hotellet

• Havkajakpadling eller SUP yoga 

Overnatting på Panorama Hotell & Resort

DAG 3 Valgets kvaler
Frokost og tur til Kystmuseet i Øygarden. På 
Kystmuseet kan man velge mellom to ulike utflukter:

• RIB-båtsafari til Øygarden Visningssenter

• Tur til Kollsnes og Herdlevær

• Lunsj på Fjell Gard hos Urtemakeriet Kulturbakeri  
 på vei tilbake til Panorama Hotell & Resort

• Fisketur før middag med tilbereding av et måltid  
 på fangsten etterpå.

• Evt andre aktiviteter: Teambuilding på Sotra  
 Villmarksenter kan være et alternativ denne dag.

Et mer aktivt alternativ:
Tur til Øygarden og Turøy i Fjell. Her gå vi sammen 
med Klyva først på juv- og klippevandringstur i 
Øygarden, eller stormsafaritur til det knuste 
bølgekraftverket på Toftøy. På veien har vi vært 
innom Urtemakeriet Kulturbakeri og hentet med  
oss verdens beste lunsj som vi spiser før drakter  
og utstyr til coastering skal på. Så er det bare å 
hoppe i havet! 

Overnatting på Panorama Hotell & Resort

DAG 4 Shopping og hjemreise
Turen hjem går via Sotra Kystby og Sartor 
Storsenter, vårt nye regionssenter på Straume.  
Her blir det shopping og lunsj hos Skikkelig Mat  
før vi drar hjem.

PÅ LAG MED NATUREN

Hav, himmel  
og kystlandskap
Kysteventyret er stedet for en aktiv, frisk og 
spennende opplevelsesreise med det beste av det 
vestlandskysten har å by på. Bare en halvtimes 
kjøring fra Bergen sentrum kan du oppleve en 
smak av kysten, med førsteklasses matopp- 
levelser og uforglemmelige aktiviteter. 

Få det ultimate kicket mens du henger i Norges  
mest spektakulære klatrevegger, eller opplev luftens 
konge på nært hold under havørnsafari fra RIB-båt.  
I Kysteventyret får du oppleve hvordan det er å spille 
på lag med naturen. 

PANORAMA HOTELL & RESORT

Basecamp for  
kystopplevelsene 
Unn deg selv og dine en luksusrorbu eller havsuite 
på Panorama Hotell & Resort under ditt neste 
møte, seminar eller selskap. Her kan du nyte 
komfort og estetikk innendørs, mens du lar 
naturkreftene råde utendørs. Panorama tilbyr 
optimale lokaler og topp fasiliteter til alt fra 
mindre møter og selskap til større seminarer. 

Hotellet kan by på eksklusive fasiliteter som  
spa, sauna, jacuzzi og solstudio i helt topp moderne 
innendørs velværeavdeling. I restauranten kan dere 
nyte utsøkte og fristende retter med en fantastisk 
utsikt over �orden. Ute kan du få nærkontakt med 
kystlivet med båt- og kajakkutleie, havfiske, og en 
rekke andre utfordrende aktiviteter. 

Bo behagelig på en havsuite på  
Panorama Hotell & Resort.

Utforsk det våte element  
med havkajakkpadling vest for 
Algrøy. ©Northernexposure.no

Glesvær: Strilaman Triathlon på 
Glesvær. ©Torbjørn Aasheim

Vær og vind regjerer i Kysteventyret. Golten etter storm. ©Ronny Sangolt

La smaksløkene løpe løpsk med  
sekundfersk kamskjell fra Cornelius  

Sjømatrestaurant

NORDHORDLAND

VOSS

HARDANGER

SUNNHORDLAND

KYSTEVENTYRET

BERGEN

Kontakt oss

Kysteventyret 

kysteventyr@gmail.com
Tlf: +47 56 32 02 00

www.kysteventyret.no 

Turistinfo på Straume 
Sartor Storsenter - kundeservice
Tlf. + 47 56 31 58 58
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BRYGGA 11, STORD

Gullsmak i munnen
Enten du planlegger en fiskeburger i shorts 
og slippers med kollegene dine, eller en 
formell selskapsmiddag med en komplett 
mat- og vinmeny sammensatt av den 
tidligere verdensmesteren, er Brygga 11  
et sted der du føler deg velkommen.

Hos Brygga 11, Geir Skeie lærer du at fiske- 
lykken ikke stopper ved bryggekanten, men  
tas til nye høyder på kjøkkenet til den tidligere 
Bocuse d’Or-vinneren. Her får du spennende 
skatter fra havet, servert i en uformell og 
folkelig atmosfære på brygga i Leirvik på Stord. 
Her kan du nyte havets delikatesser med noe 
godt i glasset nede i vannkanten, mens den 
vakre kveldssolen og sjøluften skjerper smaks-
sansene dine. Etter måltidet kan du stoppe 
innom delikatesseavdelingen og få med hjem 
råvarer som du kan briljere med på ditt eget 
kjøkken.
 
Eksperter innen mat og vin står klare til å gi 
deg en smaksreise i verdensklasse.

Du finner mange muligheter for  både små og store grupper i Bergen  
og Hordaland. Selskapslokale hos Colonialen Restaurant.

På restaurant Brygga 11 hos Geir Skeie får du servert sjømat  
i verdensklasse helt nede i vannkanten på Stord.

Gastronomi

  
Bare Restaurant i Bergen

 Brygga 11, Stord
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Holmgang for  
smaksløkene

BEKKJARVIK GJESTGIVERI, AUSTEVOLL

Team-talk med en  
verdensmester

Vestlandske kjøkken på sitt beste er kokkekunst på høyt nivå. Her 
finner du norsk tradisjonskost tatt til et helt nytt nivå eller smaks-
sammensetninger som har høstet gull i Bocuse d’Or. Smaksløkene 
vil garantert sette pris på en helaften hos Smalahovetunet på Voss 
eller en lunsjbuffet ved Bekkjarvik Gjestgiveri. Blant annet. Bare lov 
oss å styre unna slapp flyplassmat og vakumpakkede Vestlandslefs-
er. Da kan vi love deg kulinariske høydepunkt som vil løfte hele din 
reiseopplevelse. Her er noen sikre vinnere.

MØTER OG LAGBYGGING I BERGEN & HORDALAND     

SMALAHOVETUNET, VOSS

Et hode på et fat
Årets tøffeste måltid
Få servert ekte tradisjonsmat fra 1800-tallet 
når Smalahovetunet inviterer til festmiddag 
i stabburet. Bli med inn på kjøkkenet under 
tilberedning av delikatessen fra Voss, og få 
en omvisning i produksjonslokalene til 
Norges eneste smalahoveprodusent.

La verdensmester i kokkekunst, Ørjan  
Johannessen, lære deg å lage sjømat i verdens-
klasse. Utfordre venner og kolleger i kokkekamp 
på kjøkkenet med egenfisket og sprellfersk 
sjømat rett fra havet. Åpne sansene for nye 
matopplevelser med sensasjonelle smaker på 
Bekkjarvik Gjestgiveri på øyperlen i Austevoll, 
syd for Bergen. 

Bli med ut i havgapet og kjenn på følelsen av å  
ha noe stort på kroken. Vestlandskysten har sjømat 
av ypperste kvalitet, og på Bekkjarvik Gjestgiveri  
kan du selv være med skaffe råvarene til kveldens  
festmåltid. La den friske sjøluften og synet av vest- 
norsk natur lade smaksløkene, før verdensmester-
kokk Ørjan Johannessen tar deg med på kjøkkenet 
sammen med tvillingbror og kjøkkensjef Arnt 
Johannessen.

Under et eksklusivt kokkekurs lærer dere hvordan 
man tilbereder sjømat på nivå med verdenseliten. 
Her får du også mulighet til å utfordre dine kolleger  
i kokkekamp, og imponere med utsøkte smaks- 
opplevelser. Gjestgiveriets vinkelnere tar dere med 
på en reise med spesialdesignede perler og smaks- 
eksplosjoner som setter en ekstra spiss på måltidet 
deres.

Verdensmester i kokkekunst Ørjan Johannessen og Årets kjøkkensjef Arnt 
Johannessen er vertskap på Bekkjarvik Gjestgiveri. 

LYSVERKET, BERGEN

Gastronomibyen Bergen
Bergen er medlem av UNESCO sitt internasjonale 
nettverk for kreative byer, og takket være gourmet-
kokker som Christoffer Haatuft på Lysverket kan 
Bergen stolt kalle seg Norges eneste offisielle  
gastronomiby. CORNELIUS SJØMATRESTAURANT

Fra �ord til bord
Natur og kultur på Holmen

Den gastronomiske reisen starter allerede  
i øyeblikket dere går om bord i båten ved 
historiske Bryggen i Bergen sentrum. La 
smaksløkene modnes under den 20 minutter 
lange båtturen ut til Holmen, der du får 
oppleve det beste av bergensk �ell-, �ord-  
og havlandskap. Cornelius tilbyr det mest 
eksotiske den vestlandske skjærgården kan 
by på, med utsøkte sekundferske råvarer og 
sin berømte meteorologiske meny, inspirert 
av været og dagsformen til teamet ditt. 
Nyskapende matkunst av kokker med 
genuin lidenskap for sjømat.

SANSENE

 Brygga 11, Stord

© Line Thit Klein 

Få en ekstrem matopplevelse på Smalahovetunet på Voss.  
© Matprat.no/ Mari Svenningsen

©Cornelius Sjømatrestaurant
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NORDHORDLAND

Kystperlen nord for 
Bergen
Nordhordland. Rik på kultur og historie – fra kyst 
til �ord og �ell – helt tilbake til Vikingetiden. En 25 
minutters biltur fra Bergen tar deg til konferanse- 
fasiliteter og bedriftsaktiviteter i naturskjønne 
kystomgivelser. I Nordhordland tar vi deg gjennom 
lyngheiene, forbi steingarder, ut i kystlandskapet 
og videre gjennom trange sund og strømmer, inn 
�order mot høye �ell.

Bare et lite stykke unna storbystøyen kan du kombi-
nere møter og arrangementer med fiske, padling, golf, 
klatring eller fotturer; friske aktiviteter som gir deg 
røde kinn, vind i håret, latter og glede. Opplevelser 
som vekker alle sansene!

7 gode grunner  
til å legge møtet til Hordaland

1. Lett å nå, og tett på spektakulære naturopplevelser

Bergen er inngangen til det verdensberømte Fjordriket. 
Lett å nå fra hele Europa og de viktigste byene i Norge. 
Fra Bergen er veien kort til de mest spennende og varierte 
opplevelsene i fjord-, kyst- eller fjellandskap.  

2. Lokal særegenhet med autentiske tradisjoner og historie

Destinasjonene i Hordaland bærer på en stolt historie med 
lokal tilknytning innen alt fra sjøfart og handel til kulturarv 
og krigshistorie. Lange tradisjoner skaper en særegenhet og 
ekthet knyttet til aktiviteter, attraksjoner og overnattings-
steder i regionen.

3. Byen Bergen – en kulturell smeltedigel

Bergen er byen med stor B. Byens historie, sjarme og 
egenart gjør det enkelt å sette en spiss på ethvert arran-
gement, enten det blir et stopp på veien eller du legger 
hele programmet hit. Med Bergen som spydspiss og status 
som europeisk kulturby, står regionen for nyskaping innen 
musikk og design. En unik kombinasjon av natur, kultur og 
pulserende byliv.

4. Vestlendingen og det gode vertskap

Bergen og Hordaland har stolte tradisjoner og lang erfaring 
som vertskap for små og store begivenheter. Raushet og 
gjestfrihet kjennetegner den vestnorske væremåte, og unike 
fasiliteter med historisk særpreg og et begeistret lokalt 
vertskap skaper en ideell ramme for ditt arrangement.

5. Lokale mattradisjoner

Bergen og Hordaland har en variert meny innen mat  
og lokale råvarer. Fra små gårdsrestauranter til gourmet- 
restauranter med verdensmesterkokker ute i havgapet. 
Regionen er verdenskjent for sin fiske- og sjømatkultur,  
og spesialister fra lokal kjøtt- og fruktproduksjon åpner  
for store matopplevelser. 

6. Aktiviteter hele året

Med et bredt utvalg av helårsaktiviteter er Bergen og 
Hordaland verd et møte året rundt. Med gode fasiliteter, 
kan hele regionen by på skreddersydde opplevelser som 
bygger laget. Men kanskje vakrest om våren og høsten,  
når naturen skifter ham. 

7. Garantert inspirert!

Fra det rolige og avslappende til det ekstreme og  
utfordrende. I urbane omgivelser eller i vill natur. Uansett 
hva du og teamet ditt er på jakt etter, vil dere kunne sette 
sammen et program som inspirerer, styrker og gir ny  
gnist til hele gjengen.

En 40 minutters ekspressbåttur nord for Bergen 
ligger Lygra og Lyngheisenteret. Omgitt av et åpent 
kystlandskap, villsauer og lyng, �ord og fiske, kan 
senteret by på mektige friluftsaktiviteter i tillegg til 
gode kurs-, møte- og konferansefasiliteter. Senteret 
har fått UNESCO sin globale kulturlandskapspris for 
vern av kulturlandskapet.

På Stordalen Fjellstove får du lagbygging og aktiviteter 
som får frem det beste i oss, noe som danner grunnlag 
for en vellykket samling. Aktiviteter tilpasses gruppen 
din, enten du velger vandreturer, truger, randonèski, 
leirdueskyting eller rappellering. Moderne møte- 
fasiliteter gir en herlig ramme for ditt arrangement. 
©BergFritid

Enten du liker å padle mellom holmer og skjær, eller 
er mest begeistret for røffe forhold på storhavet, er 
Nordhordland et eldorado for de store havsportopp-
levelsene. Hvert år arrangeres Havsportveka i regionen, 
med blant annet kurs, utleie av utstyr og guidet tur 
langs Nordhordlands kyst. © Eivind Senneset

Vi byr på herlige møter   mellom lukseriøse fasiliteter og vakker natur.  
© Panorama Hotell & Resort

© Hygienegruppen Norge
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Medarbeidersamtale
Det er viktig å kjenne på noe nytt for å få ny giv og  positive tanker. 
Nødvendig å løfte blikket for å se ting på en ny måte. Reise til et 
nytt sted og få en pause fra normalen. I Bergen og Hordaland 
finner du det du trenger for å skape optimale og nye forutsetninger 
for å komme seg ut av det vanlige formatet. Her finner du steder, 
aktiviteter og attraksjoner som gir nye måter å betrakte ting på. 
Velkommen til oss – enten du vil ta naturopplevelser inn i konfe-
ransesalen eller ta med jobben ut i de naturlige element for å se 
på ting fra et nytt perspektiv. 

MØTER OG LAGBYGGING I BERGEN & HORDALAND     FASILITETER

Du er på jakt etter det perfekte stedet for samtaler. 
Fasiliteter som har funnet sin naturlige plass, og 
spiller på lag med omgivelsene. En stemning som 
setter tanker i sving, parkerer det ordinære og 
som gjør at du kan overraske deg selv og dine 
kolleger med kreativitet og engasjement du knapt 
trodde du hadde. I Bergen og Hordaland ligger 
disse arenaene tett i tett. Arenaer som gjør det 
neste møtet til det beste møtet.

Fakta om fasiliteter
Bergen og Hordaland har 115 
hoteller med 17 000 senger fordelt 
på 7 900 rom.

www.visitbergen.com

Bergen Lufthavn Flesland åpner ny 
innenriksterminal høsten 2017. Med 
over 30 direkteruter fra europeiske 
storbyer og like mange daglige 
ankomster fra Oslo er Flesland 
Bergens hovedinnfartsåre. 

www.avinor.no/flyplass/bergen

Hvert år arrangeres det over  
9 000 møter og arrangementer 
med hotellovernattinger i Bergen 
og Hordaland.

www.visitbergen.com

Bergensregionen har flere store 
konferansefasiliteter, deriblant 
Grieghallen med plass til cirka  
2 200 deltakere i plenum. 

www.grieghallen.no

 

Ta en medarbeidersamtale utenom det vanlige på Hardingasete i Hardanger.  
© Øystein Klakegg

Mange muligheter for matopplevelser i sjøkanten i Bergen og Hordaland.  
© Hanne Cathrin Olsen/Cornelius Sjømatrestaurant

Griegsalen er Bergens storstue, med plass til 2200 gjester.
© Eilif Stene 

Vi byr på herlige møter   mellom lukseriøse fasiliteter og vakker natur.  
© Panorama Hotell & Resort
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Ut av komfortsonen,
inn i opplevelsen.

www.visithordaland.no 
Bergen Reiselivslag 
convention@visitBergen.com
Tlf: +47 55 55 20 10
www.visitBergen.com

Destinasjon Voss 
info@visitvoss.no
Tlf: +47 406 17 700
www.visitvoss.no 

Reisemål Hardanger Fjord 
info@hardangerfjord.com
Tlf: +47 56 55 38 70
www.hardangerfjord.com 

Visit Sunnhordland 
info@visitsunnhordland.no
Tlf: +47 53 45 67 94
www.visitsunnhordland.no 

Kysteventyret 
kysteventyr@gmail.com
Tlf: +47 56 32 02 00
www.kysteventyret.no 
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