
 
AKTIVITETSLISTEN 2011   

EVENTS – MØTER – FESTER – BANKETTER - BRYLLUPER 

Noen ganger ønsker man å skape en ekstra minneverdig ramme rundt festen. Andre ganger 
ønsker man bare litt ”krydder”. Her følger temaforslag for grupper fra 10 – 200 personer ved 
Augustin, Grand Terminus og Kalfaret Brygghus. 
 

TEMATISERTE EVENTS – SPESIALDEKOR, RØKMASKINER, MUSIKK OG 
LYSEFFEKTER  

Vi har underleverandører som kjenner våre lokaler og som kan levere totalpakke med 
morsomme tema, aktiviteter, dekor, lys, effekter og evt. artister.  
Større events for 100-200 personer passer hos oss i Terminus Hall, Brasseriet (Grand 
Terminus), Forskjønnelsen (Grand Terminus) og i Hansasalen (Kalfaret Brygghus). Kontakt vår 
bookingavdeling for mer informasjon. 
 

OPPDEKKING OG BORDEKORASJONER 

Restaurantavdelingen hjelper deg med valg av oppdekking, duker, lys, servise og våre 
dekoratører tar gjerne i mot en utfordring fra deg for å skape en kreativ borddekorasjon 
etter ditt ønske. 
 

  



AKTIVITETER FOR AKTIV DELTAGELSE 

Hotellet har underleverandører som er vertskap for de følgende aktivitetene. 

1. QUIZ  

Quiz gir alltid stort engasjement! Test deg selv opp mot dine kollegaer/venner med en quiz laget for 
ditt arrangement innen populære emner som geografi, historie, sport, kultur, naturvitenskap og 
musikk. Quizen kan gjennomføres lagvis eller individuelt og tema kan skreddersys til ditt formål med  
bedriftsrettede eller faglige spørsmål. 

VARIGHET: 45 MIN – 60 MIN 
PASSER FOR: BEDRIFTER, FEST, BLÅTURER OG UTDRIKNINGSLAG 
ANTALL: 9-150 PERSONER 
GJENNOMFØRES: UNDER EN KONFERANSE, I KAFFEPAUSER, FØR MIDDAG ELLER UNDER EN 
FESTBANKETT! 

PRIS: Kr. 175,- pr. pers. Min. kr. 4000,- pr. gruppe 

TIPS: Hva med en ny vri? Prøv vår vin-, øl- eller whisky-quiz, med smaking og spørsmål til smakingen!  

 

2. BYVANDRING – BLI KJENT MED BERGEN 45 MIN 

Bergen har massevis av skjulte historier og steder som ikke alle kjenner til. Vi tar deg gjennom Bergen 
som handelsby og Hansastad og turen inneholder selvfølgelig høydepunkter som Fisketorget, 
Bryggen, Fløienbanen og Torgallmenningen. Start og avslutning fra hotellet. Det kan også passe bra å 
avslutte med et måltid i 400 år gamle Altona ved Augustin Hotel. 

Byvandringen kan skreddersys til gruppens temaønsker. Like ved Grand Terminus finnes flere 
interessant historiske bygninger som Nonneseter og St. Jørgen, og det samme gjelder ved Augustin. 
Vi kan gjerne arrangere en tilpasset historisk vandring i samarbeid med Fortidsminneforeningen. 

VARIGHET: 45 MIN 
PASSER FOR: ALLE SOM VIL BLI LITT BEDRE KJENT MED BERGEN 
ANTALL: 2-50 PERSONER 
GJENNOMFØRES: PAUSE MIDT PÅ DAGEN UNDER DITT ARRANGEMENT, PÅ ETTERMIDDAGEN ELLER 
TIDLIG KVELD 

PRIS: Kr. 195,- pr. pers. Min. kr. 5000,- pr. gruppe 

TIPS: Hva med en tur i Varg Veums Bergen – turen går bl.a. innom Veums stambar på Strandkaien. 

 

  



3. SPORTY - FLØIEN OPP – LITEN BYFJELLVANDRING 

De syv fjellene som omkranser byen er et særtrekk ved  Bergen. Vel oppe får du nydelig utsikt over 
innseilingen og havet utenfor.  Et sunt avbrekk er å besøke et av Bergens kanskje meste kjente steder 
– Fløien. Vi tar på oss joggeskoene og treningstøyet og bestiger fjellet (399 moh) i egnet fart (gange 
eller rolig løping) via Fjellveien, som også byr på et flott utsyn over byen. På toppen venter 
forfriskninger samt historiefortelling om byfjellene. Alle gjester som gjennomfører turen kan få 
deltakerbevis samt utdrag fra byfjellhistorien! 

VARIGHET: 90 MIN 
PASSER FOR: ALLE SOM ER GLAD I NATUREN 
ANTALL: 5-50 PERSONER 

PRIS: Kr. 185,- pr. pers. Min. kr. 5000,- pr. gruppe 

GJENNOMFØRES: FØR MØTE OM MORGENEN, I LUNSJEN, PÅ ETTERMIDDAGEN (før middag) 

TIPS: Hva med en lengre tur til fjellet Rundemanen (568 moh)? En mykere variant er å ta Fløybanen 
opp og så spaserer på stiene. Et annet alternativ er å ta Ulriksbanen til topps for å få med seg 
utsikten fra det høyeste byfjellet (643 moh), samt foreta en liten vandring i noe røffere natur. 
 

 

4. SKATTEJAKT – FINN LØSEORDET 

Vær med på en skattejakt enten på Augustin Hotel og Grand Terminus! Begge hotellene har sine helt 
unike historier som du lærer mer om ved å løse oppgaver på hotellrom, kjøkken, møterommet og i 
baren. Skattejakten gjennomføres lagvis. Dere velger selv om dere vil melde på et eget sammensatt 
lag eller om dere ønsker at vi setter sammen lag av de påmeldte. En gruppe består av 3–7 personer. 
Meningen er å komme frem til et løseord ut i fra 7 forskjellige deloppgaver. 

VARIGHET: 60 MIN 
PASSER FOR: BEDRIFTER, FEST, BLÅTURER OG UTDRIKNINGSLAG 
ANTALL: 20-50 PERSONER 
GJENNOMFØRES: HELE DAGEN 

PRIS: Kr. 200,- pr. pers. Min. kr. 4000,- pr. gruppe 

TIPS: Hva med å prøve seg på en utendørsrebusen Bjørgvinsspillet? 
 

 

 
 
 
 



 
5. HITMAKERS – LAG DIN EGEN (FIRMA)SANG 

Det finnes alltid personer med gehør og musikalitet. Lag deres egne originale sang - melodi og tekst - 
som et team. I tillegg tilrettelegger vi egen koreografi, og fremfører sangen live på scenen under 
kveldens bankett. Det kan være en sang om firmaet, eller en reklamelåt for et av firmaets produkter. 
Dette unike teambuilding-konseptet gir gruppene en verdifull mulighet til å jobbe sammen mot et 
felles mål, ved bruk av sine kreative, artistiske og musikalske talenter - noe vi alle har i oss! 

Konseptet fungerer perfekt for firma siden det skaper en helt spesiell egenunderholdning. 

VARIGHET: 120-160 MIN 
PASSER FOR: ALLE SAMMENHENGER; KONFERANSE ELLER FEST! 
ANTALL: 20-100 PERSONER 
GJENNOMFØRES: LAGES PÅ ETTERMIDDAGEN – FREMFØRES PÅ KVELDEN UNDER BANKETT 
 
PRIS: Fra kr. 15000,- pr. gruppe 

TIPS: Hva med å lage en egen reklamefilm for firmaet? 

 

  



UNDERHOLDENDE LÆRING OG DIALOG 

Hotellenes egne, erfarne krefter står for disse aktivitetene. 

 

6. BARKURS –EVT. COCKTAILKURS 

Vår barsjef Frode Harring har lang erfaring i opplæring av baransatte. Dette kan også legges opp som 
en morsom og samlende aktivitet for passe store grupper opp til femti personer. Lær å mikse drinker, 
imponer dine venner med lekre cocktails neste gang du har besøk. Frode legger det opp på en lærerik 
og underholdende måte. Aktiviteten har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne. 
 

7. VINSMAKING 

Vi har lang erfaring i vinsmakingsfaget og har en egen meny med forslag til smakinger.  Smaking av 
egne favoritter, tilpasset nybegynnere er en bestselger, pris fra kr 345. Altona vinbar er perfekt sted 
for slike smakinger. Altona er sertifisert med to glass i Wine Spectator, som den eneste i Bergen. 
Champagnesmaking kan fungere godt som en annerledes aperitif. 
 

8. WHISKYSMAKING 

Single malt whisky er et spennende fagområde og det er interessant å bli kjent med ulike distrikter og 
smakstradisjoner. Vi har opparbeidet god kompetanse og har holdt mange smakinger for ulike 
grupper. En spennende  introduksjon til whiskyhåndtverket koster fra kr 320 per person. 
 

9. HJEMMEBRYGGET ØL FRA MIKROBRYGGERIET OG HANSAHISTORIEN 

Bli kjent med det industrihistoriske stedet Kalfaret Brygghus og Waldemars mikrobryggeri. Her har vi 
også en utmerket restaurant i tøffe, rustikke omgivelser, som du kan leie for ditt formål. 

Ølsmaking koster fra kr 185 for en omvisning på stedet, en tur innom Hansamuseet og ølsmaking av 
fire herlige sorter øl fra mikrobryggeriet. Smakingen kan utvides til seks ølsorter og det er populært 
med husets ”tygg”  - smågodt som fingermat som fungerer som nullstilling av smakssansene mellom 
øltypene 

Kalfaret Brygghus har selskapsmenyer fra kr 395 

 

 

 

  



SKUESPILL OG STANDUP 

10. Skuespilleren Frode Rasmussen 
Frode Rasmussen er en karakterskuespiller av format. Han har flere morsomme Bergensfigurer som 
forsofne” Pfizner” fra Kalfaret til ”Evyen”. Han har også burleske småstykker fra Hans Wiers Jensens 
Bergenshistorier som kan egne seg som innslag i de rette forsamlinger. 

11. Standup Bergen 
Unge, talentfulle standupartister tar gjerne oppdrag i forbindelse med ulike arrangementer. 

12. Stuntpoet Jon Hjørnevik 
Stuntpoeten svikter aldri og anbefales som et lunt og morsomt underholdningsinnslag. 

 

MUSIKALSKE INNSLAG 

13. OPERA MED EN TVIST 
Veslemøy Fluge Berg og Robert Juvik gjør både morsomme og flotte opptredener som skreddersys til 
ditt formål. 
 
14. KRAFTFULL FOLKEMUSIKK  
Columbi Egg ved musikalsk vert Gabriel Fliflet kan skaffe til veie usedvanlig flotte artister som spiller 
opp til både skjemt og alvor - sterke, nære opplevelser med artister på høyt kvalitetsnivå. 
 
15. JASS PÅ NORSK 
Byens eminente jazzpianist, Dag Arnesen, har tolket en rekke norske folketoner og verker av Grieg.  
Disse nydelige verkene er utgitt på CD og er lett tilgjengelig for de fleste som er glad i musikk.  
I Terminus Hall har vi et godt konsertflygel og dersom han ikke er på turne, tar Arnesen gjerne små 
og større konsertoppdrag enten solo, eller med sin trio. 

 

DJ OG DANS 

Hotellet disponerer eget musikkanlegg/DJ som leies rimelig ut med/uten DJ. 

15. HUSETS DJ 
 En av våre medarbeidere er også en eminent DJ og påtar seg små og store oppdrag på forespørsel. 

16. DJ ESPEN HORNE  
Espen Horne er kjent for sin utsøkte sans for god musikk som groover og gulvet er sjelden tomt når 
Espen står ved spakene. Han er leder for vår månedlige, svært populære klubb, Jassbox Bergen. 

17. DANSEBAND 
Dyktige live musikere som spiller til dans kan skaffes.  

 


