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ADO Arenadrift 

     Bergen, 28. november 2018 

 

Vedr.: Hotellavtale 2019 

De Bergenske er i stadig utvikling. I mai overtok vi driften av Grand Konferanse- og Festlokale.  
Lokalene er rehabilitert både teknisk og interiørmessig for 40 millioner kroner. Målet har vært bringe  
byens mest ikoniske selskapslokaler tilbake til den standard de fortjener. Grand fremstår nå bedre enn 
noen gang, perfekt til selskap og møter opp til 400 personer.   

I perioden januar til mai -19 pusser vi opp badene på 76 av rommene på Grand Hotel Terminus.  
Samtlige 131 rom får også ny innredning. Dette innebærer mindre tilgjengelige rom på Terminus i 
denne perioden men vi har kapasitet på Augustin, Zander K og Bergen Børs. 

I motsetning til kjedene som praktiserer dynamiske priser tilbyr vi våre kunder faste priser. Dette gir 
deg forutsigbarhet og kontroll over hotellkostnadene. For 2019 øker våre priser med gjennomsnittlig 
1,5%.  
Følgende priser blir gjeldene fra 01.januar til 31.desember 2019.   

    Augustin                       Grand Terminus              Zander K            

01.01-20.05 og  

15.09-31.12   

Enkeltrom      690,-         690,-                              690,-  

Dobbeltrom     840,-        840,-                              840,- 

3-sengsrom   1040,-   1040,-                          1040,- 

 

21.05-15.09 

Enkeltrom      840,-   840,-               840,- 

Dobbeltrom     990,-   990,-                             990,- 

3-sengsrom   1290,-                        1290,-                           1290,- 

  

Prisene gjelder per rom per natt, alle dager i uken og er inklusive mva. og frokostbuffé. 
Avtaleprisene kan bookes direkte via våre nettsider www.debergenske.no. Oppgi følgende 
kode ado872 i feltet for Kampanjekode og dere får frem priser og tilgjengelighet. Vi anbefaler å booke 
via våre hjemmesider med nevnte kode. Der vises også eventuelle kampanjepriser. 
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Kurs og konferanser: 
Dagpakke:       Kr.495,- per person per dag inkl. mva. 
Inkluderer:     Plenumsal med standard AV-utstyr, prosjektor, kaffe/te/isvann tilgjengelig under  
møtet, lunsj samt frisk frukt og kaketapas til to kaffepauser.  

Øvrige betingelser i henhold til inngått hotellavtale. Husk å holde oss oppdatert om endringer i  
kontaktpersoner, adresser etc. 

Grand Hotel Terminus og Zander K holder åpent gjennom hele julen og nyttårshelgen. Augustin og 
Bergen Børs stenger fredag 21.desember og åpner igjen 2. januar. Vår booking holder åpent mellom 
08.00 og 16.00 hverdager i romjulen. 

Vi inviterer deg til en hyggelig julefrokost på Grand Hotel Terminus torsdag 20.desember kl. 08:30 til 
10.00. Vi håper du har anledning til å komme. Påmelding til info@debergenske.no 

Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe eller ønsker ytterligere informasjon. Vi takker for  
samarbeidet og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i 2019. 

Med vennlig hilsen 
De Bergenske 
Erik Ekeberg 
Salgs- og markedssjef 

 

 

http://www.debergenske.no/

