Kleivstua – møtestedet på Krokskogen

Velkommen til
Kleivstua Hotell
Kleivstua er et flott skogshotell med unik atmosfære og
beliggenhet – blott 45 km fra Oslo. I idylliske omgivelser,
med utsikt over et skogkledt landskap, kan du fra åskammen skimte Steinsfjorden i det fjerne. I mer enn 250 år har
gjestfrihet, historie og tradisjon stått i høysete hos oss.
Møter og samlinger i historiske omgivelser
Kleivstua Hotell er det ideelle møtestedet og danner
de perfekte rammene for bedrifter og konferanser. I et
historisk miljø med moderne møtefasiliteter, nydelig mat,
personlig vertskap og naturen rett utenfor er alt tilrette
lagt for gode, effektive møter.
Vi kan tilby 8 møterom med plass til opptil 100 personer.
De 2 største møterommene våre, Villa Utsikten og
Langhuset, er frittstående bygg med egne tilhørende
pauserom.
Planlegger du samling for din bedrift?
Ledersamling, strategisamling, møte eller konferanse?
Det er fullt mulig å leie hele Kleivstua! Vi kan skreddersy
aktiviteter for dere med bl.a aktivitetsløype, kanefart,
ølsmaking og foredragsholdere. Mulighetene er mange og
vi bistår dere gjerne. Les mer på våre nettsider: kleivstua.no
Kontakt oss på:
Booking@kleivstua.no
+ 47 32 16 14 00
Booking-kontorets åpningstider:
Mandag – lørdag fra kl. 08:00 – 16:00
Søndag fra kl. 08:00 – 13:00
Telefonen er døgnbemannet for alle type henvendelser.

Eventyrlig overnatting
I 1780 økte behovet for bevertning og overnatting for
reisende som bega seg over Krokskogen. Kleivstua var
et naturlig stopp på veien og med tiden utviklet dette seg
til å bli et kjent og populært turiststed.
I dag består Kleivstua Hotell av 11 hus og totalt 43 rom,
med sengekapasitet til 108 personer. Alle rom er oppkalt
etter eventyrene til Asbjørnsen & Moe. Hos oss baserer
hotellopplevelsen seg på det unike og alle våre historiske
hus er restaurert og bygget opp etter alle kunstens regler,
der ingen rom er like.
Ønsker du å oppleve ekte norsk hyttefølelse?
Hos oss kan familier leie sin egen hytte og spise nydelig
mat i separate stuer om ønskelig. Spør gjerne etter et
hus eller rom med badstue – de har vi mange av!

Et uforglemmelig selskap
Enten du planlegger å arrangere et intimt selskap
med nærmeste familie og venner, eller kanskje en større
sammenkomst for å feire et bryllup eller en bursdag
– på Kleivstua Hotell legger vårt vertskap til rette for
enhver minneverdig anledning. Vår beliggenhet, med
en fantastisk utsikt midt i Krokskogen, gjør hotellet til et
ideelt sted for spesielle begivenheter.
For oss er mat og drikke veldig sentralt i alt vi gjør – og
vi vet hvor viktig dette er for gjestene våre. Alle selskap
følges opp personlig og vi passer på at viktige detaljer
alltid blir ivaretatt.
Våre selskapslokaler
• Restaurant Dronningen – Kleivstuas største sal
med kapasitet til 200 personer

• Villa Utsikten – et perfekt sted for alle typer feiring
med kapasitet fra 15 til 50 personer

• Gulstua – lokalisert i den eldste del av hotellet
med kapasitet til 45 personer

Det naturlige
utgangspunkt for
opplevelser
På utkikk etter opplevelser og aktivitet i Krokskogens
omgivelser? For tur- og skigåere er Kleivstua det perfekte
utgangspunkt. Vi har hengekøyer til utleie for de som vil
svaie i svak sommerbris, mens de nyter solnedgangen
over tretoppene.
For å vise frem alt Kleivstua, Krokskogen og omegn har
å tilby, har vi nylig investert i el-sykler som våre gjester
kan leie – da er det bare å kaste seg på pedalene innover
stier og veier, og nyte godt av de utallige turmulighetene i
området.
Om du ønsker et kulturelt innslag under oppholdet, får du
kjøpt billetter til Kistefos Museum hos oss. Kistefos er en
opplevelse for hele familien og er en unik kulturdestinasjon
i spennende harmoni med naturen og omgivelsene rundt.
På Kistefos kan du oppleve kunstutstillinger, skulpturpark,
industrimuseum og ikke minst det spektakulære og skulpturelle bygget «The Twist».
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På Kleivstua Hotell
sover du i nyvasket
sengetøy fra MENOVA
Tusen takk til Kleivstua Hotell som sørger for
at personer som trenger tilrettelagt jobb
får interessante oppgaver
og en god hverdag

Follummoveien 84, 3516 Hønefoss - vaskeriet@menova.no - 40 800 603 - www.menova.no

Vi får folk i jobb!
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