
  

 

 
 
 
Vi i Thon Hotels ønsker deg og klubben din masse lykke til i de kommende stevner og 
turneringer!  
Som samarbeidspartner av Norges Svømmeforbund ønsker Thon Hotels å bidra til en bedre 
og enklere hverdag for deg i administrasjonen, samt gi dine utøvere en god opplevelse av å 
bo hos oss.  
  
Ved opphold hos oss vil utøverne føle seg uthvilt og klare til konkurranse.  
Våre fantastiske senger og prisvinnende frokost hjelper deg med det. 
  
Thon Hotels er offisiell samarbeider med Svømmeforbund og dette gir deg mange, gode 
fordeler: 
  
• 20-25 % rabatt på overnatting 
• En variert frokost med mye sunn, økologisk og hjemmelaget mat slik at både spillere og 

støtteapparat blir riktig mette. 
• Mulighet for lagringsplass for utstyr 
• Egne rom som kan benyttes til massasjerom 
• Tilpassede lunsj/middagsretter fra NOK 165,- per person (på våre conference hotell) 
• Gratis trening på hoteller med treningsrom 
• Gratis kveldsmat på enkelte hoteller 
  
Vår frokost 
Vi ønsker at utøverne skal glede seg til å stå opp til frokosten når de legger seg om 
kvelden.  Med kjærlighet for det vi gjør, satser vi på servering av økologisk og hjemmelaget 
mat. Start dagen med vår prisbelønte frokost, så er du klar for alle utfordringene og 
eventyrene dagen har å by på. 
  
Bestille og reservere overnatting til avtalepris 
Bruk avtalesiden på nett https://www.thonhotels.no/?firma=TH22112021 
På nettsidene våre kan dere bestille opptil 9 rom. Trenger dere flere, ta kontakt med Thon 
Hotels Service Centre på telefon 815 52 450 eller send en e-post til sport@thonhotels.no 
  
Bestille og reservere kurs og konferanse- fasiliteter til avtalepris 
Ta kontakt med Thon Hotels Service Centre på telefon 815 52 450 eller send en epost til 
sport@thonhotels.no 
 
Ved store turneringer og konferanser/samlinger (60 personer +) 
Ta kontakt med deres kontaktperson Adelina Daci på telefon 459 14 884 eller send epost til 
adelina.daci@olavthon.no 
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