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Toppmøte - opplevelseskonferanse i Hamn i Senja
De beste omgivelsene
Når du drar til Senja, er det fordi du vil ha de beste
omgivelsene rundt ditt arrangement. Avslappende
atmosfære, gode møtesteder ute med frisk havluft for
å lufte de gode ideene, og hyggelige møteplasser
inne for å ta viktige beslutninger.
Hver årstid på Senja har spenning, vær og uvær, lys og
farger toppet av midnattssola gjennom sommeren og
nordlyset fra slutten av august til midten av april.
Opplevelser rett utenfor konferansedøra
I Hamn starter de fleste aktiviteter rett utenfor
konferansedøra. Effektivt, og en hyggelig avveksling i
møtedagen. Bodyrafting i en malstrøm eller et strandhugg med lunsj på «karibiske» strender piffer opp
motivasjon og arbeidslyst. Du kan velge i et vell av
aktivitetsmuligheter i alle vanskelighetsgrader, inkludert
det å bare dingle med beina over bryggekanten eller
nyte god mat i Spiseriet, midt i et flott stykke Norge.
Kun en «svipptur» fra Oslo
Kun 1,5 t med direktefly fra Oslo til Bardufoss. Derfra er
det 1,5 timers kjøring til Hamn.
Vil du ha Tromsø som en start på samlingen, ordner vi
transport med hurtigbåt/buss.
Fortell oss hva du ønsker, vi ordner det meste!

Booking@visitthearctic.no

www.visitthearctic.no

Overnatting i leiligheter eller suiter med storslagen
utsikt i fullpensjon:
Fra kr 1995,-per pers per døgn.
Prisen inkluderer:
Overnatting, frokostbuffet, lunsj, møterom og 1 power
break m/fingermat, 3-retters middag, bruk av utendørs
boblebad med havsutsikt eller nordlys/midnattssolkveldsbesøk i Fyrløkta. Varme drikker (alkoholfrie).
(Gjelder per pers. i dobbeltrom fra 1.9-15.12 samt
15.2-1.5. Tillegg for enkeltrom fra kr 260,- per døgn)
Velkommen til Hamn - nærmere havet og et topp
møte kommer du ikke!
Alltid i Hamn:
• 70 rom (hvorav 8 nye oppgraderte
suiter fra sommer 2018)
• 4 møterom
• spiseri
• eventbåter
• utendørs boblebad
• lavvo
• fyrløkt
• cognacsalong
• aktiviteter hele året

