STIKLESTAD

Scandic Stiklestad

Det var her det skjedde – det er her det skjer

Historiske tilbakeblikk og opplevelser, en allsidig og
kreativ restaurant, flere konferanselokaler og rom der
du kan bo som en sagakonge. Vi skaper en unik setting
– om du gir oss muligheten!
Ønsker du en opplevelse utenom det vanlige på selve
slagstedet Stiklestad? I samarbeid med Stiklestad
nasjonale kultursenter (SNK) skreddersyr Scandic
Stiklestad komplette pakker for alt fra konferanser
og bryllup til andre private sammenkomster.
Både flyplass og jernbane ligger innen kort radius fra
Stiklestad, og vi legger gjerne til rette for transporten.
Hva med en innholdsrik reise med uventede hendelser
– som en vikingkapring hvor hærmenn tar over
styringen og bestemmer ferden videre?
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, som også gjenspeiles i vårt brede

opplevelsestilbud: La høvdingen på Stiklastadir lede dere
gjennom en vennskapelig kappestrid med både øksekast, bueskyting og tautrekking. Få deretter med deg det
bugnende matbordet i langhuset, med vikingkapper og
høvdingen til stede. I staselige Stiklestad kirke kan du få
med deg små konserter, og våre museumshus byr på
ulike kulturelle opplevelser. La oss finne opplegget som
passer nettopp deres arrangement!

Restaurant
Skalden
– skaper matmagi
Hotellets restaurant har en fleksibel,
dyktig og kreativ gjeng på kjøkkenet,
og allsidighet er vår fremste styrke.
Her serveres retter av alle slag –
hver til sin bruk!
Maten skal alltid spille på lag med
våre arrangementer, og våre kokker
sørger for tilpassede matopplevelser. Hos oss kan du få
både vikingmat i langhuset på
Stiklastadir, lokale matretter laget
etter 100 år gamle oppskrifter og
mat med mer moderne preg.
Vi skreddersyr matopplevelser for
både kropp og sinn!

Kurs og
konferanse
– med alt som behøves
På Scandic Stiklestad tilbyr vi
optimal tilrettelegging for faglig
påfyll for ditt firma. Vi har et bredt
utvalg av lokaler – godt egnet til
både konferanser, møter og
selskap.
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.
BORGGÅRDEN er et utendørsareal
under tak på 1400 m2. Det egner
seg godt til konserter, utstillinger og
messer, og rommer ca. 1000
personer.
De store møterommene NIDAROS
og STIKLESTAD rommer ca. 50
personer, og er utstyrt med det siste
innen møteromsteknologi.
PILEGRIMEN, MERKET, ARVEN og
KILDEN er møterom på ca. 20 m2,
med stor flatskjerm og mulighet for
PC-oppkobling.
Vi finner løsninger for de fleste
arrangementer – kontakt oss om
du har spørsmål!

Rom og suiter
– gir stemning og ro
På våre 57 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 tilbyr
rom fra standard til superior – og sistnevnte egner seg også som et lite
møterom eller til eksklusive middager. Vi har fleksible løsninger som
kan skape både to- og treroms suiter – og trenger dere flere rom, har
vi samarbeidende hotell i nærheten.

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

Konsul Moes gate 1
7650 Verdal
Tlf. 74 04 06 00
www.sendebusstrafikk.no

Tlf. 918 26 010 • www.stiklestadgolf.com

Tlf. 918 26 010
www.stiklestadgolf.com

· Concept: JS Media Tools A/S · 109742 · www.jsnorge.no

www.stiklestad.no

