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VIF Hoppgruppe  
v/ Mette Jahr 
 
 
 
 
 

Vikersund, 19. november 2014 
 
 
 

Tilbud vedrørende overnatting på Tyrifjord Hotell i desember 2014. 
Vi viser til meget hyggelig forespørsel pr e-post i går vedrørende overnatting på Tyrifjord Hotell i 
desember, og takker for henvendelsen. Vi har gleden av å tilby følgende:  
 
DATO  19. – 20. desember 2014 
 
PRIS:  Pr person pr døgn i enkeltrom      kr 790,- 

Pr person pr døgn i dobbeltrom      kr 495,- 
Pr person pr døgn i 3- og 4-sengs rom     kr 450,- 
 

Prisene inkluderer:  

 Overnatting i hyggelige værelser 

 Rikholdig frokostbuffet 

 Fri tilgang til trådløst nettverk i hele hotellet 

 Fri bruk av hotellets badstuer 

 Fri parkering ved hotellet 

 Fri bruk av hotellets TV-anlegg med 14 nasjonale og internasjonale TV-kanaler 
 
BESPISNING: Sportsbuffet fredag kveld, pr person    kr 295,- 
 
  Sportsbuffeten består av varme og kalde retter, desserter og kaffe/te 

 

Tyrifjord Hotell, ”ikke for stort – ikke for lite”  
Tyrifjord Hotell ligger landlig og idyllisk til nede ved enden av Tyrifjorden, uten forstyrrende trafikk. 
Størrelse og beliggenhet gjør Tyrifjord Hotell spesielt godt egnet når det er viktig å beholde deltakerne 
samlet på hotellet på kveldstid. Her finner du en hyggelig atmosfære, og serviceinnstilte medarbeidere 
som bidrar til at våre gjester raskt føler seg hjemme.  
 
Vi tilbyr 64 individuelt innredede røkfrie værelser med en fin og jevn standard. 20 av værelsene har 
separate twin-senger med mulighet for å re opp inntil to ekstrasenger, og 28 av våre øvrige værelser 
har dobbeltseng og sovesofa med mulighet for ekstra oppredning.  
 
Alle værelser har dusj/wc, satellitt TV/radio, telefon, god arbeidsplass, hårtørrer, tilgang til trådløs 
bredbånd og minibar. 9 av værelsene har parkett, og rommene som vender ut mot fjorden har 
balkong.  
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Adkomst til Tyrifjord Hotell. 
Tyrifjord Hotell ligger sentralt på Østlandet, midt mellom Drammen, Kongsberg og Hønefoss, kun en 
time fra Oslo og 9 mil fra Oslo Lufthavn, Gardermoen.  
 
Det er gode kommunikasjonsmuligheter til hotellet med tog/buss; Nettbuss’ rutetrafikk, samt 
Bergensbanen stopper ved Vikersund stasjon – kun 3 minutters kjøring fra hotellet, og flytoget tar deg 
helt til Drammen.  
 
 

Sosiale aktiviteter på Tyrifjord Hotell 
Vi tilbyr sauna og tilgang til squash og tennis. Parkområdet utenfor hotellet egner seg meget godt til 
pause- og teambuildings-aktiviteter, og diverse ballspill m.m. og flott turterreng med oppmerkede 
turstier og trimløyper ligger rett utenfor hotellet. 
 
I kort avstand fra hotellet ligger velpreparerte skiløyper, for deg som ønsker deg en kort tur i 
lysløypene, eller en dagstur i vinterkledde skoger. Flotte turmuligheter på Øståsen, Sponevollen, 
Abelone og Holleia. 
 
Furumo Svømmehall ligger kun 5 minutters kjøretur fra hotellet.  Svømmehallen har basseng både for 
voksne og for barn, 39 meter lang vannsklie, boblebad, stupebrett, store garderober, solarium, 
badstuer, trimrom, m.m.  
 
 
Dersom det er spørsmål eller spesielle ønsker, står undertegnede eller hotellets booking til 
disposisjon. Vi håper tilbudet er av interesse, og at vi kan få gleden av å ønske dere hjertelig 
velkommen til Tyrifjord Hotell. 
  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Monica Kjørstad 
bookingmedarbeider 
 
 


