
Velkommen til 17. mai-feiring 
på Hotel Norge!

Ønsker du å feire 17. mai hos oss? 
For bordbestilling: tlf: 55 55 40 20 /
mail: meeting.hotelnorge@scandichotels.com
Kanselleringsgebyr vil forekomme grunnet høy  
etterspørsel.

Café Norge 
I Café Norge blir det DJ og fantastisk stemning 
hele dagen. Vi åpner caféen og uteserveringen  
kl. 09.00. Matservering fra kl. 11.00. 
Booking av bord: tlf. 55 55 40 40 / 
web: booking.gastroplanner.no/CafeNorge/t

17. mai-frokost 
17. mai-frokostbuffet fra kl. 08.00 i The Meeting 
Studios og på Mezzaninen med smakfull mat, 
nydelig utsikt og tilgang til balkong med flott 
utsikt. Dette er en perfekt start på dagen med 
familie og venner. 
For private grupper opptil 30 personer tilbyr 
vi eget lokale med balkong. Lokalleie tilkommer. 
Har du bestilt overnatting, er du velkommen til 
vår nydelige 17. mai-frokost i Restaurant Nova.

Det nærmer seg et av årets høydepunkter og en viktig 
tradisjon – nasjonaldagsfeiring på Hotel Norge.

http://booking.gastroplanner.no/CafeNorge/t


Ønsker du å feire 17. mai hos oss? 
For bordbestilling: tlf: 55 55 40 20 /
mail: meeting.hotelnorge@scandichotels.com
Kanselleringsgebyr vil forekomme grunnet 
høy etterspørsel.

17. mai-lunsj 
Dagens høydepunkt er 17. mai-lunsjbuffet i restaurant Nova! Her får du nydelig utsikt over byen og tilgang 
til balkong. Det vil bli servert smakfull mat i verdensklasse, med kalde og varme retter. Dette er stedet for 
å feire dagen med familie og venner! 

Vi har bordsetning kl. 12.30.  
Pris per voksen kr. 935,- og kr. 395,- per barn (4-12 år). Barn under 4 år spiser gratis.
For private grupper opptil 30 personer tilbyr vi eget lokale med balkong. 



Velkommen til 17. mai-feiring på Hotel Norge!

Ønsker du å feire 17. mai hos oss? 
For bordbestilling: tlf: 55 55 40 20 /mail: meeting.hotelnorge@scandichotels.com
Kanselleringsgebyr vil forekomme grunnet høy etterspørsel.

Café Norge 
I Café Norge blir det DJ og fantastisk stemning hele dagen. Vi åpner caféen og uteserveringen kl. 09.00.  
Matservering fra kl. 11.00. 

Bordbestilling: tlf. 55 55 40 40 / web: booking.gastroplanner.no/CafeNorge/t

17. mai-frokost 
17. mai-frokostbuffet fra kl. 08.00 i The Meeting Studios og på Mezzaninen, med smakfull mat og tilgang til 
balkong med flott utsikt, er en perfekt start på dagen med familie og venner. 
For private grupper opptil 30 personer tilbyr vi eget lokale med balkong. Lokalleie tilkommer. 
Pris per voksen kr. 535,- og kr. 235,- per barn (4-12 år). Barn under 4 år er gratis.
Bordbestilling: tlf.: 55 55 40 20 / mail: meeting.hotelnorge@scandichotels.com 

Har du bestilt overnatting, er du velkommen til vår nydelige 17. mai-frokost i Restaurant Nova.

Det nærmer seg et av årets høydepunkter og en viktig tradisjon – nasjonaldagsfeiring på Hotel 
Norge.

17. mai-lunsj
Dagens høydepunkt er 17. mai-lunsjbuffet i restaurant Nova! Her får du nydelig utsikt over byen og tilgang 
til balkong. Det vil bli servert smakfull mat i verdensklasse, med kalde og varme retter. Dette er stedet for 
å feire dagen med familie og venner! 
Vi har bordsetning kl. 12.30.  
Pris per voksen kr. 935,- og kr. 395,- per barn (4-12 år). Barn under 4 år spiser gratis. 
For private grupper opptil 30 personer tilbyr vi eget lokale med balkong.  
Bordbestilling: meeting.hotelnorge@scandichotels.com

http://booking.gastroplanner.no/CafeNorge/t

