
Hamarøy Hotell AS
Postboks 53
N-8261 Innhavet.

tel: +47 75 76 55 00
fax: +47 75 76 55 01
post@hamaroyhotel.no
www.hamaroyhotel.no

Sammen med våre 
samarbeidspartnere kan vi
tilby  deg et mangfold av
opplevelser i hjertet av
Hamsuns Rike. 

Et lite knippe av hva vi har
å tilby:

- Villmarks Camp
- Tidevanns safari
- Havørnsafari
- Fiskekonkurranse
- Grotte-vandring
- Catch and Eat
- Fjellvandring
- Vintersport leker
- Sightseeing

Vi hjelper deg med å finne
den riktige aktivitet for ditt
arrangement

Opplevelser og aktiviteter
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34 rom (66 senger) alle med dusj og TV
Markens Grøde Spiseri med 96 sitteplasser
Ute terrasse med 50 sitteplasser<            
Restaurant for 150 gjester
Medlem av Arktisk meny
Vårt kjøkken er åpent 0700 – 2245 alle dager
Pinters dansebar
Lobby bar
Båtutleie, sykkelutleie og bil utleie
Internett forbindelse

Innhavet: 46 i klasserom / 30 i u-bord / 65 i kino 
Hamsun: 12 i styrebord / 18 i klasserom
Grupperom 

Sett kurs for
Hamsuns Rike

vi vet 
at den gode
atmosfæren
betyr alt for et
vellykket møte
eller kurs

Vi skreddersyr arrangementer for deg og dine gjester.

Et kurs eller møte på Hamarøy Hotell skal by på gjestfrihet,
omtanke, kvalitet og personlighet. Ærbødig tar vi oss godt
av våre gjester.

Mat og drikke utgjør en hoveddel av totalopplevelsen.
Gjennom bruk av lokale råvarer søker vi å legge til rette for
den gode matopplevelsen, som både behager øyet, men
også gir deg lyst til å sitte lenge og nyte den gode sma-
ken. Vi håper vi kan friste deg til et besøk hos oss, og vi
lover å gjøre vårt ytterste for å gi deg en opplevelse som
er – mer enn det vanlige.

Hjertelig velkommen til et trivelig kurs eller møte

Frank og Ellen

Kapasitet:

Møterom:


