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Scandic Stiklestad
Scandic Stiklestad (Stiklestad Hotell AS) er bygd
som en integrert del av kulturhuset på Stiklestad,
og driftsselskapet er et heleid datterselskap av
Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (SNK).
På Stiklestad får du historiske tilbakeblikk og
opplevelser, en allsidig og kreativ restaurant,
gode konferansefasiliteter samt overnatting
med god standard.
Ønsker du en helhetlig opplevelse utenom det
vanlige på selve slagstedet Stiklestad?
Vi skreddersyr komplette pakker for alt fra
konferanser og bryllup til andre sammenkomster.
Både flyplass og jernbane ligger innen kort
radius fra Stiklestad, og vi legger gjerne
til rette for transport.
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Rikholdige aktiviteter
– med historisk tilsnitt
Gamle, historiske bygninger side om side med nye
og moderne bygg gir en fin tilknytning mellom nåtid
og svunne tider, noe som gjenspeiles i SNKs brede
formidlingstilbud. Vi håper dette kan bidra til å gi
deg en opplevelse utenom det vanlige!

Vi skaper en unik setting
– om du gir oss muligheten!
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Restaurant Skalden
Mat og drikke er en viktig del av livet!
Derfor ønsker vi at hvert eneste måltid skal være en kulinarisk opplevelse.
Allsidighet er vår fremste styrke og vi
byr på alt fra deilige kaker i disken til
småretter og middager, tradisjonsrikt
og moderne hånd i hånd.

Kortreiste råvarer får vist seg fram
i mange av rettene vi serverer!
Stiklestad danner en flott ramme
rundt de fleste av livets begivenheter,
og vi har lang erfaring med feiringer
av alle slag!

På møtestedet Stiklestad har
mange en ting til felles,
mat og drikke hører til!
Derfor blir restauranten
selve hjertet i hotellet!
Nyt maten og stunda
i våre historiske omgivelser
– vel bekomme!

Foto: Espen Storhaug

SE VIDEOEN HER

Kurs og
konferanse
Vi har et bredt utvalg av lokaler
– godt egnet til både små og store
møter!
KONFERANSESALEN 1030 er vår
store konferansesal, og rommer
inntil 280 personer. Den kan også
deles i to mindre saler – eller åpnes
ut mot restauranten for å romme
flere. AUDITORIET har et flott amfi
med 96 sitteplasser. Begge lokalene
har både moderne AV-utstyr og
teleslynge.
Møterommene NIDAROS og
STIKLESTAD rommer ca. 50 personer.
De er lyse og luftige, og utstyrt med
gode fasiliteter.
Pilegrimen, Merket, Arven og Kilden
er møterom med plass for 10–12
personer. Rommene har flatskjerm
og mulighet for PC- oppkobling.
BORGGÅRDEN er et utendørsareal
under tak på 1400 m2. Det egner
seg godt til konserter, utstillinger og
messer, og rommer ca. 1000 personer.
Vi har i tillegg flere lokaler
som er egnet til selskapeligheter
– vi finner løsninger for de fleste
arrangementer – kontakt oss så
planlegger vi sammen.
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Overnatting
På våre stemningsfulle rom kan
du trekke deg tilbake etter dagens
opplevelser, og nyte utsikten over
kulturlandskapet utenfor. Rommene
våre er romslige, med en moderne
utforming og lun stemning.

Vi har alt fra standardrom til familierom, handicaprom og superiorrom.
Det finnes også fleksible løsninger
som kan skape både to- og treroms
suiter. Kjæledyr er velkommen på
noen av rommene.

Resepsjonen er døgnbemannet og
hjelper deg gjerne med spørsmål du
måtte ha gjennom oppholdet.

STIKLESTAD
STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER
OG SCANDIC STIKLESTAD

Stiklestad allè 350, 7656 VERDAL
Telefon: 74 04 42 00
E-post: hotell@snk.no
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