
SAMARBEIDSAVTALE

Britannia Hotel 

Britannia Hotel er Trondheims eldste hotell. Det åpnet allerede i 1870, og gjennomgikk en 
total renovering i årene 2016-2019. Våre 257 rom, 13 møterom, seks ulike restaurant- og 
barkonsept, spa- og fitness avdeling gir deg en ultimate komforten du forventer av ett 
samarbeidshotell.

Igjennom denne avtalen vil dere få 10% på rom/frokost. Vi har ulike rom kategorier, vi 
starter på  Superior rom, se vår nettside for øvrige rom kategorier.

Superior Room:
Ca. 23 kvm. Hästensseng og norske dundyner, nydelig frokost i Palmehaven, inngang til 
Spa & Fitness samt badekåpe og tøfler. Fri WiFi, chromecast 55LED-TV, 
Nespressomaskin, vannkoker, minibar, hårføner og safe.

Bookes via nettsiden www.britannia.no med kode: VFEHOTELLOPPHOLD

BRITANNIA SPA BRITANNIA FITNESSSUPERIOR ROOM

https://www.britannia.broadstone.no/superior
https://www.britannia.broadstone.no/britannia-spa
https://www.britannia.broadstone.no/britannia-fitness


DINE WITH US

BRITANNIA BAR
Tidløst, sofistikert og elegant – samtidig komfortabel og sosial bar i Trondheim. Baren setter en ny 
standard når det kommer til cocktails. Serverer klassikerne til perfeksjon og fantastiske signatur-
cocktails som reflekterer Trondheim og Britannias historie.

VINBAREN
Vår rikholdige vinbar i Trondheim med 8.000 flasker vin er bygd opp av våre vin-eksperter, som har 
reist rundt i nesten to år for å fylle den opp med spennende vin fra hele verden. Midt i Trondheim 
finner du viner som ikke finnes på det åpne markedet, i tillegg tilbyr vi et bredt utvalg av viner i alle 
prisklasser på glass.

BRITANNIA BAR VINBAREN

https://www.britannia.broadstone.no/britannia-bar
https://www.britannia.broadstone.no/vinbaren


DINE WITH US

JONATHAN GRILL

BRASSERIE BRITANNIA
Urbane og elegante Brasserie Britannia er inspirert av de aller beste brasserier i Paris og Lyon, med 
en liten amerikansk twist - midt i Trondheim. Her kan man gjerne komme på drop-in til en uformell 
plass med høyt tempo, god mat og trivelig stemning fra morgen til kveld. Slik det skal være på et 
ekte brasserie.

Et spennende, uformelt sted, tilført nye internasjonale impulser som vekker dette populære konse 
ptet til live på nytt i en tidsriktig og moderne innpakning. Dette er en ny måte å få servert biff på i 
Trondheim.

SPEILSALEN
På kontinuerlig søk etter kulinarisk perfeksjon på aller høyeste nivå, har offisiell verdensmester i 
kokkekunst og Bocuse d ‘Or sølvmedaljør fra 2017, Christopher Davidsen nå åpnet sin første 
signatur-restaurant, Speilsalen på Britannia Hotel. 

PALMEHAVEN
En institusjon i Trondheim, for både kulinariske og kulturelle arrangementer. Husets storstue 
serverer hotellfrokost for hotellets gjester, flotte selskapsmenyer til middag eller en nydelig 
buffetlunsj. Her får du de beste råvarer i sesong, gjerne med en historisk inspirasjon.

BRASSERIE BRITANNIA JONATHAN GRILL

SPEILSALEN PALMEHAVEN

https://www.britannia.broadstone.no/brasseriet-britannia
https://www.britannia.broadstone.no/jonathangrill
https://www.britannia.broadstone.no/speilsalen
https://www.britannia.broadstone.no/palmehaven


MØTER OG EVENT

MØTER & EVENT BANQUET

Vi har bygd 13 møterom tilpasset enhver anledning. Vi kan skreddersy rommenes oppsett 
og utforming etter behov , enten du skal arrangere et viktig styremøte, forhandle kontrakter 
eller feire en spesiell anledning sammen med ditt team.

MØTER
ROM FOR ENHVER ANLEDNING

Konferanser på Britannia Hotel inspirerer og forsterker inntrykket av møte-opplevelsen. Vi 
er et konferansehotell med en erfaren konferanseavdeling, som vet at gode idéer og minne-
verdige øyeblikk starter med god planlegging, komfort, tilrettelegging og topp service.

KONFERANSER
FORSTERK OPPLEVELSEN

Britannia Hotel er et hus med mange muligheter og flere spennende arealer, rom og 
områder som kan benyttes til ulike formål og events.

BANQUET
IMPONER MED FORTREFFELIGHET

https://www.britannia.broadstone.no/meetings-and-events
https://www.britannia.broadstone.no/banquet



