SNOWHOTEL KIRKENES
KONFERANSE & EVENT

Er du klar for å ta din bedrift med på en opplevelse utenom det vanlige? Vil
du ta dine kolleger med deg bort fra storbyens larm, stress og eksos?
Vi er av den bestemte oppfatning at frisk luft og kontakt med naturen gir
enda bedre foutsetninger for læring og lagbygging.
Hos oss er du omgitt av skog, fjell, vann, reinsdyr og huskier. I sommer- og
høstsesongen har vi ikke bare vill arktisk moro, som kongekrabbe safari,
husky-turer og bading i ishavet. Snowhotel Kirkenes tilbyr også konferanse
for både små og store bedrifter og grupper.
Vi kan ta imot grupper på opptil 50 personer i våre unike lokaler i villmarka
utenfor Kirkenes, bare få kilometer fra den russiske grensen.
Om ditt firma skulle ønske et kort møte med lunsj, eller en skreddersydd
pakke inkludert overnatting, middag og aktiviteter, står vi til tjeneste.
Tilbudet vårt inkluderer topp utstyr med alle møtefasiliteter.
Undersøkelser viser at møtevirksomhet med variasjon og opplevelser bidrar
til økt læring og trivsel! Legger du konferansen til oss, kan du glemme åtte
timer i strekk med fagtekst.
Hva med to timers møte for så bli kastet rett i Barentshavet?
Eller presentasjon fra økonomisjefen etterfulgt av en Kongekrabbe-safari?
Velkommen til konferanse og lagbygging hos Snowhotel Kirkenes!
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Konferanserom, og utstyr

Nikel

Høyloftet

Vi har 2 møterom for konferanse i vår restaurant-bygning «Låven»
- Nikel. Plass til inntil 15 personer
- Høyloftet. Plass til inntil 50 personer.
Vårt konferansetilbud inkluderer en 75" Activpanel interaktiv berøringsskjerm og HDprojektor med 135» lerret, avhengig av behov. Inkludert PC. Du kan også koble din egen
PC, kablet eller trådløst. Også mobile enheter kan kobles til trådløst.
Vi har flere trådløse mikrofoner som kan benyttes samtidig
Hvis dere ønsker å benytte vår PC, anbefaler vi dere å sende oss deres
presentasjonsmateriale på forhånd, eller ta det med på en USB-stick.
Liste over utstyr
• ActivPanel 75» berøringsskjerm (I Nikel, for grupper inntil 15 pers)
• Integrert PC (HDMI1)
• Web-kamera
• Lydplanke
• HD projektor/135» lerret
• Mikrofon (trådløs, håndholdt og bøyle)
• Fjernkontroll til presentasjoner
• Overganger til de fleste typer PC/MAC
Bluray/DVD-spiller (må kobles til HDMI4)
Programvare:
• Alle Microsoft office-programmer
• Skype/skype for business
• Ved andre behov, ta kontakt
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Restaurant

Vi serverer frokost lunsj og middag i vår unike restaurant Låven, idyllisk
plassert ved Langfjorden i Sandnesdalen. Vår 3-retters middag er basert
på lokale råvarer, som reinsdyr, lam, laks, kveite, røye og kongekrabbe. Vi
tilbyr også vegetariske alternativer.
Se middags- og lunch-menyer her
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Overnatting

Gamme Cabins
Vi tilbyr overnatting i våre unike Gamme hytter hele året. Her er det 2
senger, med mulighet for ekstra seng. Hyttene er utstyrt med dusj og
toalett, samt vannkoker. Vi har 20 hytter, og kapasitet til maksimum 60
personer. Anbefalt gruppe for overnatting er imidlertid 40 personer, med 2
personer per hytte.
Les mer: https://www.snowhotelkirkenes.com/cabins
Snowhotel 365
Og gjett hva? Fra 20.12.2019 tilbyr vi nå, som eneste ishotell i Norge, også
overnatting i Snøhotellet HELE ÅRET. Vi har 13 rom, fordelt på både
dobbeltrom og firemannsrom. Her er det 4 minus hele året, og mulighet
for en helt spesiell opplevelse for dine ansatte. PS! 90 % av alle som sover
sier de har sovet kjempegodt!
Les mer: https://www.no.snowhotelkirkenes.com/snowhotel
Trykk her for priser overnatting
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Om Kirkenes

Velkommen til Kirkenes og en opplevelseshelg med Russland som
nærmeste nabo. Kirkenes er kjent for gruvedrift, kongekrabbe, rikt ørret og
laksefiske og ikke minst bjørn i Øvre Pasvik nasjonalpark og tette relasjoner
til Russland. Kirkenes er kommunesenter i Sør Varanger kommune og
teller i dag 3 500 innbyggere.
Nesten på det nordligste punktet i Europa, og rett ved grensen til
Russland, og det finske Lappland, er Kirkenes en fascinerende smeltedigel
med kulturell påvirkning fra disse nabolandene, så vel som fra det norske
og samiske. Det er få mennesker og mye natur. Vakkert, rått og
mangfoldig arktisk landskap, med tundra, fjell, tett furuskog og bokstavelig
talt tusenvis av innsjøer. Den er også velsignet med lange, kalde og stabile
vintre, med mye snø og mye kulde, i en verden der det er mindre og
mindre av begge deler.
Selv når snøen er borte, er sommeren i Nord fortsatt en annen type
sommer. Det er fortsatt mye å oppdage og mye å gjøre, mens du opplever
den sterke kontrasten mellom årstidene i nord. Det kjølige klimaet og
midnattssola, setter rammen for et aktivt arktisk sommereventyr og moro
hele dagen. Midnattssolen er på himmelen hele dagen og natten, og gir lys
og energi til å lade batterier i mørke vintermåneder. Følelsen av den
nordlige sommeren kan bare oppleves - når du står på toppen av et fjell
og puster inn den friske luften, og drikker verdens beste og reneste vann
rett fra en bekk. Når høsten kommer i august, eksploderer den arktiske
naturen i oransje og gult. Skumringen legger seg, og midnattssol viker for
nordlysets magiske slør.
Eventyret ditt begynner hos Snowhotel Kirkenes.
Når du kommer - forandrer vi deg.
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PAKKE-EKSEMPLER
VÅRYR
3 dager/2 netter
For 8-50 personer
Tilgjengelig periode: 01.04.. – 30.04.
Passer for:
De som ønsker arktiske opplevelser
på øverste hylle og en koselig tur
utenom det vanlige med bedriften.

Inkluderer:
▪ Transport til og fra flyplass
▪ Halv dag konferanse m/ Kaffe/te
og frukt x 2
▪ Lunsj x 1
▪ Middag x 2
▪ Overnatting i Gamme eller
Snøhotell x 2
▪ Frokost 2 dager
▪ Kongekrabbe Safari
▪ Husky Safari eller Scooter-safari
▪ Sauna

Se prisliste
Kontakt oss for tilbud
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STRICTLY BUSINESS

3 dagers konferansepakke
For 8-50 personer
Tilgjengelig periode: Hele året.

Passer for:
Turer med fokus på faglig innhold. 2
dager med full konferanse, med
innlagte avbrekk.
Inkluderer:
▪ Møterom med utstyr
▪ Kaffe/te og frukt
▪ Lunsj
▪ Middag
▪ Overnatting
▪ Frokost
▪ Omvisning i snøhotell og Reindeer
& Husky Park
▪ Underholdning (Joik Experience)

Transport kan bestilles i tillegg
Priser: Til/fra Kirkenes/flyplass

Se prisliste
Kontakt oss for tilbud
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TEAMBUILDING I VILLMARKA
Pakke 1: Kongekrabbe
3 dager/2 netter
For 8-30 personer
Tilgjengelig periode: 01.05. – 30.11.
Passer for:
De som ønsker arktiske opplevelser på
øverste hylle og en koselig tur utenom
det vanlige med bedriften.
Inkluderer:
▪ Transport
▪ Halv dag konferanse m/ Kaffe/te og
frukt
▪ Lunsj 2 dager
▪ Middag 2 dager
▪ Overnatting 2 netter
▪ Frokost 2 dager
▪ Kongekrabbe Safari
▪ Bading I Barentshavet (I flytedrakt)
▪ Underholdning

Se prisliste
Kontakt oss for tilbud
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TEAMBUILDING I VILLMARKA
Pakke 2: Fjell og Fjord
3 dager/2 netter
For 8-50 personer
Tilgjengelig periode: 01.05. – 15.10
Passer for:
De som ønsker arktiske opplevelser
på øverste hylle og en koselig tur
utenom det vanlige med bedriften.
Inkluderer:
▪ Transport
▪ Halv dag konferanse m/ Kaffe/te
og frukt
▪ Lunsj 2 dager
▪ Middag 2 dager
▪ Overnatting i Gamme hytter
2 netter
▪ Frokost 2 dager
▪ Kongekrabbe Safari
▪ Fjelltur med Husky eller
Husky Wagon (væravhengig)
▪ Live musikk, 1 kveld
Se prisliste
Kontakt oss for tilbud
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WINTER EARLY BIRD
Høstpakke
3 dager/2 netter
For 8-50 personer
Tilgjengelig periode: 20.10.. – 01.12.
Passer for:
De som ønsker arktiske opplevelser
på øverste hylle og en koselig tur
utenom det vanlige med bedriften.
Inkluderer:
▪ Transport til og fra flyplass
▪ Halv dag konferanse m/ Kaffe/te
og frukt x 2
▪ Lunsj x 2
▪ Middag x 2
▪ Overnatting i Gamme x 2
▪ Frokost 2 dager
▪ Husky sledetur
▪ Scooter-tur

Se prisliste
Kontakt oss for tilbud
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VINTERPAKKE
3 dager/2 netter
For 4-15 personer
Tilgjengelig periode: 01.12.– 31.03..

Passer for:
De som ønsker arktiske opplevelser
på øverste hylle og en koselig tur
utenom det vanlige med bedriften.
Inkluderer:
▪ Transport til og fra flyplass
▪ Halv dag konferanse m/ Kaffe/te
og frukt x 2 ( I Gamme)
▪ Lunsj x 1
▪ Middag x 2
▪ Overnatting i Gamme eller
Snøhotell x 2
▪ Frokost 2 dager
▪ Kongekrabbe Safari
▪ Husky Safari eller Scooter-safari

Se prisliste
Kontakt oss for tilbud

Snowhotel Kirkenes
Sandnesdalen 14, 9910 Bjørnevatn
Norway

Tel +47 78970540
info@snowhotelkirkenes.com
www.snowhotelkirkenes.com

VINTERPAKKE SPESIAL
STOR GRUPPE
3 dager/2 netter
For 30-50 personer
Tilgjengelig periode: 01.12.– 30.04.
Passer for:
De som ønsker arktiske opplevelser
på øverste hylle og en koselig tur
utenom det vanlige med bedriften.
Inkluderer:
▪ Transport til og fra flyplass
▪ Lunsj x 1
▪ Middag x 2
▪ Overnatting i Gamme eller
Snøhotell x 2
▪ Frokost 2 dager
▪ Kongekrabbe Safari
▪ Påmeldingsaktivitet, valg mellom:
▪ Husky Safari
▪ Scooter-safari
▪ Andersgrotta
▪ Drikke til middag og kongekrabbe
Se prisliste
Kontakt oss for tilbud
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Sikkerhetstiltak
Konferanse og restaurant-lokaler:
Våre lokaler i Låven restaurant er romslige, og vi har plass til inntil 50 personer
med 1 meter mellom hver gjest. Vi følger ellers alle retningslinjer og våre
medarbeidere er opplært i smittevern.
Aktiviteter:
Klær:
- Alle klær står alltid minimum 24 timer før neste gjest benytter de
- Dresser, sko og hansker blir desinfisert
- Balaklava og ullsokker blir vasket
- Plasthansker blir alltid tilbudt
Vi har sprit tilgjengelig for desinfisering av hender før og etter tur.
Vi ivaretar regler om smittevern med redusert kapasitet i farkoster, som sleder,
båter og scootere, og redusert antall personer i garderober og andre rom for å
overholde regler om en meter per person. Ved turer per båt og scooter- slede,
som Kongekrabbe Safari vinter og sommer, og Isfiske, er antall gjester redusert til
max 7 personer i stedet for 12.
Ved større grupper vil vi da kjøre flere turer, og legge opp til alternative aktiviteter
for de som venter. Alternativt kan vi kjøre 12 per båt/slede, men vi anbefaler da
munnbind. Munnbind må en medbringe selv, men alle gjester får utdelt en ren
balaklava før turen, som også dekker munn.
Ved husky og scooter-turer kjører vi 2 per farkost, og vi tillater da kun at 2
familiære personer sitter sammen. Hvis ikke, kan det kun kjøres en per farkost.

Bussturer og Transport
Vi forholder oss til retningslinjer, og holder av et ledig sete mellom hver
passasjer. Det vil si at våre minibusser (16 seter) er det maks 8 passasjerer, og i
våre 9-setere er det maks 5 passasjerer. Vi krever at gjester spriter hender før
ombordstigning.
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Generelle sikkerhetstiltak
Din sikkerhet har høyest prioritet
Sikkerhet, trygghet og ansvarlighet er tre begreper som er
sentrale i de opplevelser Snowhotel Kirkenes tilbyr til våre
gjester. Og mens samfunnet sakte men sikkert åpner opp
igjen, spør mange seg hvordan dette skal fungere i praksis.
Sammen må vi finne nye passende rutiner og måter å leve
normalt, på litt unormalt vis.
Smittevern om bord. Nå som vi endelig kan ta deg med om
bord igjen, er det viktig for oss at du forstår hvordan vi jobber
for å hindre smitte om bord. Derfor har vi samlet tiltakene
under.
Hva gjør vi?
1. Høy smittevernkunnskap
Alle ansatte i hos i våre selskaper og hos våre
samarbeidspartnere gjennomgår helsesjekk før de går på
jobb. Alle har gjennomført WHOs offisielle covid-19-kurs for
hygienerutiner og smittehåndtering.
2. Rengjøring
Vi har strenge prosedyrer for vask og desinfisering i alle våre
selskaper. Det legges spesielt vekt på alle berøringsflater
som våre gjester og vårt personale kommer i nærheten av.
3. Tilpasset matservering
På serveringstedene i våre selskaper og våre
samarbeidspartneres steder vil vi legge opp til de anbefalte
mellomrom mellom bordene, ha flere bordsetninger, og
dermed servere mat til færre av gangen. På kjøkkenet har vi
som vanlig høye krav til hygiene og kvalitet.
Hva gjør du som skal reise?
1. Kom frisk
Før ankomst til våre destinasjoner og opplevelser må alle
gjester levere et helseskjema som blant annet bekrefter at
du ikke har vært i kontakt med noen som har påvist covid-19
de siste 14 dagene.
2. Hold avstand
Vi oppfordrer til at du som gjest respektere og følger
anvisningene fra Folkehelseinstituttet som krever trygg
avstand. Du vil bli instruert i hvordan du kan holde den
anbefalte avstand til andre.
3. Vask hendene
Sørg for god håndhygiene ved å vaske hendene
regelmessig med såpe og vann eller alkoholbasert
håndsprit.
Slik blir din opplevelse
Du kan være sikker på at vi alltid følger nasjonale reglement
og føringer. I hele perioden etter at regjeringen iverksatte de
strenge nasjonale tiltakene, har vi stengt for gjester i våre
selskaper.
Som del av åpningen igjen vil vi følge regjeringens
anvisninger og gradvis åpne opp for antallet av gjester i våre
selskap slik at du skal ha god plass rundt deg.
I våre selskaper med restaurant tilbud vil vi legge opp til
anviste mellomrom mellom bordene, flere bordsetninger, og
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dermed servere mat til færre av gangen.
På kjøkkenet har vi som vanlig høye krav til hygiene og
kvalitet.
Strenge prosedyrer for rengjøring
Det utføres regelmessige mikrobiologiske prøver som
sendes til laboratorier og vi benytter UV-lys for å teste flater
i blant annet hotellrom, lugarer, bysse og fellesområder.
Disse resultatene gir oss kontinuerlig tilbakemelding på at
renholdsrutinene er effektive. På den måten er det ikke
tilfeldig hvordan og i hvilke områder vi rengjør, men det
bestemmes fordi vi hele tiden har oversikt over effekten.
Dedikerte team som sørger for kontinuerlig vask og
desinfisering av fellesområder
Redusert adgang til fellesområder slik som badstue,
basseng og treningsrom – for å være på den sikre siden
Tilpassede markeringer for å hjelpe deg med å holde
avstand til de andre gjester, som mange nok allerede er vant
med fra køsystemer i butikker og kafeer
Dette gjør våre ansatte for ditt ve og vel
Alle ansatte følger nasjonale bestemmelser fra
Folkehelseinstituttet til enhver tid. Personalet i våre
selskaper har:
Gjennomgått en helsesjekk før de går på jobb
Vil vil forsikre deg at du til en hver tid vil bli møtt med
anbefalinger for hvordan du som gjest kan gjøre din del av
arbeidet for å redusere smittefaren. Du blir informert via
informasjonsskjermer og direkte av personalet.
Dette forventer vi av deg og andre gjester
Som vi alle stadig blir minnet på, er dette en nasjonal
dugnad der alle spiller en viktig rolle. Derfor er det viktig for
oss å understreke at for at alle tiltakene og prosedyrene
våre skal ha en virkning, er vi avhengig av at du som gjest
bidrar med det du kan.
Ved ankomst kan gjester bli bedt om å levere et
helseskjema. Du må bekrefte at du ikke har vært i kontakt
med noen som har påvist covid-19 de siste 14 dagene og at
du ikke har reist fra eller vært i transit i et annet land enn
Norge de siste 10 dagene. I tillegg kan det forekomme at vi
måler kroppstemperatur i pannen på våre gjester før de får
lov til å bli med på opplevelsen.
Som gjest vil du bli instruert til å generelt holde avstand til
andre, i tillegg til at vi vil minne deg om å ha god
håndhygiene. De ansatte vil bidra til at dette skal bli enkelt å
overholde for alle. Vi retter oss også alltid etter nasjonale
retningslinjer, og vi oppdaterer våre rutiner fortløpende ved
endringer i rådene fra myndighetene
For å være på den sikre siden vil vi også reservere et antall
lugarer for isolasjon dersom det, mot formodning, skulle bli
nødvendig. Dette betyr at dersom du merker at du har
symptomer, eller vi får mistanke om smitte, vil vi raskt kunne
isolere vedkommende.
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Vilkår
Bestilling sendes til info@snowhotelkirkenes.com.
Tilbud:
Utsendt tilbud er gyldig en uke, hvis ikke annet er avtalt.
Tilbudet må bekreftes (med eventuelle korreksjoner) eller avslås innen denne fristen. Hvis

ingen respons, vil tilbudet bli lukket inntil videre, og kunden må eventuelt kontakte oss for
et nytt tilbud.
Når tilbudet er godkjent fra kunden, innebærer det at kunden godkjenner utsendte vilkår.
Godkjenning av tilbud betyr ikke at kunden ikke kan gjøre justeringer, men at det forandrer
status fra tilbud til ordre, slik at vi kan jobbe med det som reell ordre, utfra vedlagte vilkår.
Vi tar høyde for eventuelle skrivefeil som kan forekomme i tilbudet, og kan ikke holdes
ansvarlig for disse.

Når tilbud er godkjent, gjelder følgende frister og kansellering og endring:
Innen 30 dager før ankomst:
- Kansellering, ingen kanselleringsgebyr
-

Fri endring/reduksjon i bestilling

30-14 dager før ankomst:.
-

Ved kansellering: kanselleringsgebyr 50 % av ordreverdi

-

Reduksjon inntil 50 % av ordreverdi

13 dager eller mindre før ankomst:

-

Ved kansellering: kanselleringsgebyr 100% av ordreverdi

-

Reduksjon ikke mulig*

*Justeringer i endelig gruppestørrelse for maksimalt 3 personer kan gjøres opptil 5 dager
før gruppene ankommer. Eventuelle justeringer i den endelige
gruppestørrelsen etter de 5 dagene vil bli belastet 100%
COVID:
Vi prøver å være imøtekommende mtp reise-restriksjoner I sammenheng med COVID. Hvis
gruppen ikke kan reise grunnet reise-restriksjoner, ber vi om at det sendes dokumentasjon,
så vil vi gjøre en vurdering I forhold til kanselleringsgebyr.
Booking vil utfaktureres dagen etter avreise, med betalingsfrist 7 dager.*
*For nye kunder kan vi I visse tilfeller kreve forhåndbetaling. Booking vil da utfaktureres en
måned før ankomst, med betalingsfrist 7 dager.
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