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TILBUD FRA CLARION HOTEL TYHOLMEN

Clarion Hotel Tyholmen er et internasjonalt forretningshotell som ligger 
vakkert til ytterst på bryggekanten i Arendal med panoramautsikt over 

byfjorden og innseilingen til byen.

Clarion Hotel Tyholmen ligger sentralt til på Tyholmen i Arendal sentrum. 
Det er ca 70 km/ 1 time fra Kjevik med �ybussen. Det er 2 km til Arendal 

Jernbanestasjon og 500 meter til busstasjonen.

Arendal er en spennende helårsdestinasjon med en rekke aktivitetstilbud 
året rundt, spør oss gjerne om tips og ideer.

Hvis noe er uklart, eller du har noen spørsmål, ta gjerne kontakt med 
undertegnede.

Ha en fortsatt strålende dag!

Standard enkeltrom

Enkeltrom for en person inkludert frokost.

Trond Pedersen

30 rom fra fredag 17/4 til søndag 19/4 
Det kan oppgraderes til dobbeltrom for kr 150,- pr natt.

895 kr/unit

Quantity

60



Generelle vilkår og bestemmelser Call-In Group

GENERELLE VILKÅR OG BESTEMMELSER 
1. Prisavtalens gyldighet 

De avtalte priser er bindende for begge parter. Clarion Hotel Tyholmen, 
forbeholder 

seg imidlertid retten til å justere prisene som følge av endrede kostnader 
ved økte 

skatter og avgifter, eller andre forhold utenfor hotellets kontroll. 
 

2. Tidsfrist for bestilling av rom 
Frist for bestilling av rom på den reserverte “rom blokken” settes til 6 uker 

før 
ankomst. Resterende rom som ikke er brukt vil bli solgt i åpent marked. 

 
3. Betaling/oppgjør 

Hver enkelt gjest betaler selv for sitt opphold. Rom betales ved utsjekk. 
Autorisasjon 

av kort tas ved innsjekk 
 

* Se vedlegg for fullstendig betingelser

Trond Pedersen

Arendal Karateklubb har ikke noe økonomisk ansvar for 
denne bestillingen.  
Alle deltagerene betaler selv for oppholdet. 
Frist for å bestille rom til denne prisen blir satt til: 
15 MARS 2020

Attachments

Generelle Vilkår og Bestemmelser Call…
PDF

https://cdn.proposales.com/f6eb6f3c-80fb-45f7-af57-12cff441f43c/-/inline/yes/


Total

67 800 kr
Price is in NOK incl. VAT
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Trond Pedersen

Sales Manager
+47 918 44 443

trond.pedersen@choice.no

Clarion Hotel Tyholmen

Teaterplassen 2, 4801, Arendal, Norge
www.nordicchoice.no
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