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Generelt   tilbud   fra   Utstein   Kloster   Hotell     
  

Utstein   Kloster   Hotell   har   gleden   av   å   tilby   følgende:   
  

Kort   om   Utstein   Kloster   Hotell   
Utstein   Kloster   Hotell   ligger   i   naturskjønne   omgivelser   på   Mosterøy,   en   25   minutters   kjøretur   utenfor   
Stavanger   sentrum,   med   havet   som   nærmeste   nabo.   Hotellet   ble   åpnet   som   vertshus   i   1993,   og   ble   
hotell   i   1997.   Hele   hotellet   er   totalrenovert   og   fremstår   som   nytt   i   2020.   Vi   har   38   moderne   hotellrom   
og   gode   konferansefasiliteter.   Vi   har   et   meget   godt   kjøkken   som   serverer   mat   laget   av   førsteklasses   
lokale   råvarer.   Våre   dyktige   medarbeidere   sørger   for   personlig   service   i   en   uformell   atmosfære.   
Utstein   Kloster   Hotell   tilbyr   et   spennende   og   variert   aktivitetstilbud.   Se   eget   vedlegg.   
  

Vi   ordner   med   glede   alt   av   transport   og   andre   eksterne   tjenester   for   dere.   Vi   drifter   også   Utstein   
Kloster   og   kan   tilby   gruppen   deres   en   unik   opplevelse   i   middelalderske   omgivelser.   

  
  

U   N   I   V   E   R   S   E   L   L     U   T   F   O   R   M   I   N   G   
Vi   har   flere   møterom   uten   tepper.   
Alle   hotellrommene   er   uten   tepper.   Alle   fellesarealer   i   1.   etg.   er   uten   tepper.   
Vi   har   ikke   teleslynge.   
  

Firma: FFO   
Kontaktperson:   Marianne   Mällberg   Kolnes   

  
  
  

Priser:     
  

Dagpakke   kr   495,-   pr.   person   pr.   dag   i   helg      |      kr   595,-   i   ukedager   
Inkludert   er:   Møterom   med   topp   moderne   AV-utstyr.    
Fritt   forbruk   av   kaffe,   te,   isvann   og   frisk   frukt   hele   dagen.   
Dagens   2   retters   lunsj   (varm   hovedrett   og   dessert   med   kaffe).   

  
Overnatting    i   enkeltrom   kr   995,-    inkl.   frokost    i   helg        |      kr   1.295,-   i   ukedager   
Overnatting    i   dobbeltrom   kr   1.095,-    inkl.   frokost    i   helg        |      kr   1.495,-   i   ukedager   
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Dagens   treretters   middag   kr   495,-   i   helg      |      kr   595,-   i   ukedager     
Meny   etter   sesong   og   beste   tilgjengelige   råvarer.     
  

Vi   kan   også   tilby   oppgradert   meny   og   flotte   selskapsmenyer.   
  
  

Ekstraservering   tilbys,   og   må   bestilles   på   forhånd   
Nøttesnacks   (miks   nøtter) kr   30   
Hjemmelaget   havrekjeks   med   smør   og   brunost kr   30   
Ingefær-   og   sitronshot kr   35   
Lapper   med   syltetøy   og   rømme kr   50   
Kakestykke   (dagens   kake)   kr   55   
Smoothie   (grønnsaker   og   frukt) kr   60     
Grønnsaker   og   dipp kr   60     
Rundstykker   med   ass   pålegg   (2   halve   pr.   person)   kr   65   

  
Vi   tar   hensyn   til   alle   allergier   som   dere   informerer   oss   om.   
Alle   menyer   og   frokost   er   merket   med   allergener.   
  
  
  

Betingelser   og   betalingsinformasjon:   
  

Avbestillingsbetingelser   
Reduksjon   i   antall   deltagere   med   inntil   10%   kan   skje   innen   7   dager   før   arrangementet.   Ved   avbestilling   
inntil   7   dager   før   arrangementet   belastes   arrangøren   med   50%   av   bestilt   arrangement.   Avbestilling   
senere   enn   7   dager   før   arrangementet   skal   avholdes,   eller   uteblivelse   (no   show)   belastes   med   full   pris   
av   bestilt   arrangement.   Kansellering   av   arrangement   inntil   8   uker   før   ankomst   er   vederlagsfritt.   
  

Betaling   
Fakturagebyr   på   kr   85,-   eks.   mva.   påløper.   Ved   faktura   bes   det   om   at   korrekt   fakturaadresse,   
eventuelt   PO/innkjøpsordre   tilsendes   god   tid   i   forveien.   
  

Annet   
Innsjekk   av   rom   kan   normalt   ikke   beregnes   før   kl   15:00.   Utsjekk   av   rommet   senest   kl   11:00.   
Vennligst   informer   deltakerne   om   dette.   
Program   og   deltakerliste   tilsendes   i   god   tid   i   forveien,   slik   at   vi   er   forberedt   for   å   yte   best   mulig   service.     
  

Vennligst   informer   oss   om   eventuelle   matallergier.   
  

Hjertelig   velkommen   til   Utstein   Kloster   Hotell.   
  
  

Med   vennlig   hilsen   
  

Åse   Risvold   
Salgs-   og   markedsansvarlig     
Mobil   91595134   

  
  

  
  
  


