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BYENS STORSTUE – DITT

Stedet for gode beslutninger
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KONFERANSEHOTELL

Byen som er kjent for sitt store hjerte, forretningsmessige teft og rike  

tradisjoner. Midt mellom sentrum og bryggekanten troner Scandic Park 

Sandefjord. Med en majestetisk utsikt over fjorden som inviterer til store 

tanker og avslappende øyeblikk. Mon tro om ikke Henry Kissinger på sitt 

besøk i 1982 under Bildeberger-konferansen ble inspirert akkurat her. Park 

Hotel har alltid lagt til rette for de gode beslutningene.  

VELKOMMEN TIL SANDEFJORD

Kurs- & konferanselobby
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Sandefjord er gjennom godt og vel 150 år kjent for hvalfangst, kurbad  

og shipping. Tre epoker som har satt preg på så vel byen som hotellet. Skips- 

reder Anders Jahre og andre fremtredende forretningsfolk i Sandefjord så 

behovet for et representativt sted for sine gjester fra fjern og nær. Dette 

er bakgrunnen for at hotellet ble bygd, og det sto ferdig i 1959. Hotellet ble 

bygd i gull og marmor skrev avisene den gangen, og om vi ikke akkurat har 

fortsatt med gull som byggemateriale, bærer hotellet preg av høy standard 

og god kvalitet.
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VELKOMMEN TIL SCANDIC PARK SANDEFJORD

Vi på Scandic Park Sandefjord er det gode vertskapet for våre gjester. Vi arbeider 

etter prinsippet om å ta i mot våre gjester på samme måte som vi ville tatt i mot en 

kjær venn i vårt eget hjem – med service, vennlighet og omsorg. Hotellet er gjestenes 

hjem når de er ute og reiser – et enkelt budskap for det gode vertskap.

Vi har lange tradisjoner og erfaringer med å være vertskap og arrangør for private 

selskaper, store kurs, kongresser, selskaper og banketter. Selv om det alltid er hyggelig 

å få nye gjester til hotellet er vi svært stolte av at så mange kommer tilbake – år etter år.

Hele hotellet er nylig modernisert og oppgradert, og nå utvider vi og blir det største 

konferansehotellet mellom Oslo og Bergen. Med over 120 nye rom er vi godt forberedt 

på ytterligere store opplevelser og kan legge til rette for noen fantastiske kurs- og 

konferansedager hos oss i Sandefjord.

Vi gleder oss til å få ønske deg velkommen til Scandic Park Sandefjord og være det 

gode vertskapet for deg.
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Hjertnes

Møterom Framnæs
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VI KAN KONFERANSER

Ingen arrangementer er like, men du som arrangør har sikkert et klart definert mål for 

ditt arrangement. Vi vet hvilke krav som stilles. Med 33.000m2 og 350 gjesteværelser 

– er vi det største hotellet på strekningen mellom Oslo og Bergen. Fordelen for deg 

er ikke nødvendigvis at vi er størst, men at vi gir deg store valgmuligheter og unik 

fleksibilitet. På den måten blir vi ikke oppbrukt etter å ha hatt deg på besøk bare én 

gang. Vi dekker de fleste behov og gjør vårt ytterste for at du skal være trygg på 

gjennomføringen.

Vi tilbyr moderne fasiliteter 
i en elegant ramme

Kurs- & konferanselobby



8 kurs og konferanse scandic park sandefjord   

Park Hotel ble i sin tid skapt for å ta i mot gjester fra fjern og nær i repre-

sentable rammer. Hvalfangstperioden var storhetstid i Sandefjord og byen 

ble et senter for shipping og nye muligheter. Midt i dette reiste Park Hotel 

seg som en bauta og har siden den gang vært et sted for store beslutninger 

i ærverdige rammer.

HVALFANGST OG SHIPPING

Gobelingalleriet
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Som et godt vertskap skreddersyr vi arrangementet i samarbeid med deg, og vi 

kommer med innspill som kan hjelpe deg i planleggingen. Våre dyktige kursverter og 

-vertinner passer på at ditt arrangement blir perfekt gjennomført. Vi kan i tilknytning til 

konferansesaler og møterom, tilby lokaler for messer og utstillinger som krever større 

arealer. Det være seg fra enkle stands til større produktpresentasjoner som trenger 

spesialutstyr, høyt strømforbruk, bredbånd etc. Totalt 2800 m2 av våre arealer egner 

seg godt til dette formålet og har direkte tilgang fra gateplan. Vi har arrangert kurs 

og konferanser i over 50 år, så vi vet hva som kreves av oss for at ditt arrangement 

skal bli vellykket.

VI VET HVA SOM KREVES

HVALFANGST OG SHIPPING

Vi tilbyr fleksible konferanse–
løsninger for alle formål



10 kurs og konferanse scandic park sandefjord   



11kurs og konferanse rica park hotel   

Park Hotel er tegnet av Arnstein Arneberg – som også har tegnet  Oslo rådhus 

og en rekke andre flotte byggverk – og har med sin plassering og betydning i 

byen vært et naturlig samlingspunkt når viktige begivenheter skjer. Utvilsomt en 

av byens stoltheter.

EN BAUTA I SANDEFJORD
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Våre verdier «Casual, Caring, Creative, Competetive» er viktig både når vi fikk besøk av Roger 

Moore – som Helgenen i 1965 – og av ditt selskap eller arrangement i vår tid. Det er helheten 

og våre dyktige medarbeidere som skal sørge for at du får gode opplevelser på Scandic Park 

Sandefjord. Vi er godt forberedt.

TIL TJENESTE FOR VÅRE GJESTER
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Å delta på konferanse er ofte krevende og kan gå over flere dager. Derfor er vi opptatt 

av å tilby god mat og drikke hele dagen. Frokost, lunsj, kaffepauser og banketter, skal 

alle gi deg og dine nye krefter og gode matopplevelser. Vi legger stor vekt på å kunne 

tilby profesjonell service og god mat laget av ferske råvarer. Moderne teknologi og 

metoder er innbakt i vår yrkesstolthet, og våre dyktige kokker komponerer spennende 

og innholdsrike menyer med smakfulle ingredienser. Vi er svært stolte av å ha en 

så flott selskapsavdeling i hotellet og håper du vil finne en passende anledning til 

å benytte deg av den. Ønsker du noe som ikke står på menyen? Gi oss beskjed – vi 

kan lage det meste.

FRA KAFFEPAUSE TIL BANKETT

Hos oss tilpasses 
serveringen etter ditt behov

Kurs- & konferanselobby Parkstuen
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På Park Hotel elsker vi å arrangere til fest og høytideligheter. Helt siden åpningen  

i 1959 har vi vært så heldige å få ta imot og være vertskap for små og store 

begivenheter. Uansett om det er dåp, konfirmasjon – eller kongelige på bankett 

under byjubileet i 1995 – yter vi vårt beste for å sette rammene rundt på en 

ærverdig måte.

STORE OG SMÅ BEGIVENHETER

Bankettsalen
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STORE OG SMÅ BEGIVENHETER

Helt siden etableringen i 1959 har vi hatt tradisjoner med å arrangere store festmiddager 

og banketter på hotellet. Mest spesielt var kanskje den velkjente Fasanmiddagen på 

rederiet Kosmos generalforsamling med 2000 gjester til bords. Vår selskapsavdeling 

har eget bankettkjøkken og med 13 forskjellige selskapslokaler under samme tak kan vi 

tilpasse behovene til ethvert selskap. La oss hjelpe deg å finne de perfekte rammene for 

ditt arrangement. Se vår saloversikt og beskrivelse av alle våre flotte saler på side 16–19.

SELSKAP FOR ALLE ANLEDNINGER

Våre fleksible fasiliteter 
kan tilpasses alle anledninger

Salong Smedsrud Salong Smedsrud
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HJERTNES KULTURHUS
Hjertnessalen er Sandefjords største kino og konsertsal og godt tilret-

telagt for større kongresser og landsmøter. Salen er direkte tilknyttet 

hotellet med en innebygd gangbro og har alt av morderne tekniske 

hjelpemidler og meget gode lysforhold. Salen har plass til 720 personer.

PARKETTEN 1, 2 OG 
KUNSTFORENINGENS LOKALER
Parketten 1 og 2 er begge minikinoer med henholdsvis 160 og 60 

sitteplasser, med stort lerret, lys og lydforhold tilpasset møter og 

konferanser. Kunstforeningens lokaler kan benyttes til messer og 

utstillinger.

PARKSALEN
Parksalen har plass for opptil 420 personer i amfi og stoloppsett. Dette 

er en flerbruksal med direkte adkomst fra bakkeplan. I tillegg til store 

konferanser og møter er denne salen svært godt egnet for produkt- 

presentasjoner, messer og bilutstillinger. Salen egner seg også godt til 

show og underholdning og har garderobe med adkomst rett ned på 

scenen. Salen har god ventilasjon og gode lys og lydforhold. Prosjektor 

er takmontert og teknikk kan styres fra talerstol eller fra eget teknisk 

rom bak i salen.

MØTEROMMENE FRAMNÆS, ODD 
OG ROSSHAVET
Tre fleksible kursrom på 60 m2 hver. Alle rommene kan deles i to med 

lydtette vegger. Rommene har store vinduer og adkomst ut i hygge-

lige grøntområder. I forbindelse med store konferanser og møter er 

disse godt egnet som sekretæriat for arrangør eller som en del av 

et utstillingsområde. 

MØTEROMMENE THOR DAHL & VIRIK
Møterommene er hver på ca 40m2 og har to store vindusflater ut mot 

parken, og er meget lyst og trivelig. 

KURS- OG KONFERANSELOBBY
Her serverer vi primært alle kaffepauser til kurs og arrangementer 

som avholdes i konferansesenteret. Pausearealet er på ca 180m2 og 

egner seg i tillegg godt til utstillinger og messer. Når våre kursgjester 

ikke har behov for egne utstillinger i disse lokalene, prydes veggene 

av bilder fra lokale kunstnere.

OVERSIKT OVER VÅRE KONFERANSEFASILITETER

1. Hjertnes

4. Kunstforeningens 
 lokaler

Innebygd gangbro

Underetasje



 17kurs og konferanse scandic park sandefjord   

  M2 L: B: H:      Dagslys Annet:

1. Hjertnes 741 28,5 26 6–8 720           Kino og kongressal

            Stor scene: 20x10m, lerret: 16x7m.

2. Parketten 1 189 16 11,8  160          Kinosal, lerret: 9x4m.

3. Parketten 2 69 3 9 7,7 60          Kinosal, lerret: 6x2,5m.

4. Kunstforeningen 270            Ja Ustillingslokale.

            Adkomst direkte fra gateplan.

5. Parksalen 338 26 13 6 420 230 144 100   Ja Adkomst direkte fra gateplan.

            Flyttbart podie 12x6m, lerret: 6x4m.

6. Møterom Framnæs, 60 9,9 6,35 3 50 35 30 24 20 Ja Kan deles i 2 med lydtett vegg.

 Odd og Rosshavet           Adkomst direkte fra gateplan.

7. Møterom Thor Dahl 40 10 4 3 40 30 25 15 15 Ja

8. Møterom Kos I–VI 17         10 Ja Balkong

9. Møterom Kos VII 26         13 Ja Terrasse

10. Møterom Virik 40 9,7 4,1 3 40 20  15 16 Ja

11. Møterom Gokstad 13            6 8 Ja

12. Kurs- & konf. lobby 146 22,5 6,5 3          Ja Pause-, messe- og utstillingsareal.

            Adkomst direkte fra gateplan.

Parkfløyen

8.
Kos

I

8.
Kos

II

8.
Kos
III

8.
Kos
IV

8.
Kos
V

8.
Kos
VI 9.

Kos
VII

12. Kurs- &
 konferanselobby

2. Parketten 1

5. Parksalen

6. Rosshavet 6. Odd 6. Framnæs

Til: Resepsjon,
restaurant,
Selskapsavdeling
bar og salonger.

10. Virik

7. Thor 
 Dahl

Sekretariat

3. Parketten 2

4. Kunstforeningens 
 lokaler

Underetasje

11. Gokstad
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  M2 L: B: H:      Dagslys Annet:

13. Bankettsalen 544 34 16 5 650 340 280 100  Ja Salen kan deles av for mindre arr.

            Scene: 6x3m, lerret 6x5m. Balkong.

14. Grønne sal 135 15 9 4,4 160 85 72 40 40 Ja Stort lerret. Balkong.

15. Gobelingalleriet 110 20 7 5 120 70   50  Småbord – max 90 personer.

16. Arnebergsalen 158 23 6 2,85 140 80  40 60 Ja Kan deles i to. Balkong.

17. Balustraden 195 15 13 7,5          Ja Pause, messe, utstillingsareal.

Rotary 79       60 45 35 26 21 Ja 

SALONGER

18. Salong Borchgrevink 51 8,5 6 3,4        18 Ja 20 i selskap.

19. Salong Smedsrud 51 8,5 6 3,4        12 Ja Kaffesalong. 30 personer.

20. Salong Løvåsen 78 13 6 3,4 70 42 35 36 26 Ja 40 i selskap på runde bord.

Anders Jahres møterom 816 42     2,8        12 Ja Møtebord til 12 personer.

Gleditsch-suiten 312 40     2,8        12 Ja Møtebord til 12 personer.

Weidemannstuen 45     2,8        18   22 i selskap.

1. etasje

15. Gobelingalleriet 16. Arnebergsalen

17. Balustraden

13. Bankettsalen

14. Grønne sal
18. Borchgrevink 19. Smedsrud 20. Løvåsen

OVERSIKT OVER VÅRE SELSKAPSFASILITETER



 19kurs og konferanse scandic park sandefjord   

BANKETTSALEN
Bankettsalen er en flott og tradisjonsrik ballsal når det er dekket til fest, og 

egner seg også godt som konferansesal. Salen har parkett på gulvet og er for 

øvrig stilfullt innredet og dekorert med silketapet på veggene, speil med orna- 

menter og håndlagede italienske lysekroner. Vi kan dekke med runde 

bord eller kambord, og rigge til for orkester eller storband alt etter 

hva du ønsker. Bankettsalen i kombinasjon med Balustraden gir ett 

maksoppsett på 720 personer.

GRØNNE SAL
Stilfullt dekorert og med flott utsikt over fjorden. Salen har flere 

innganger og gode muligheter for tilstøtende lokaler før og etter 

middagen. Det er plass til 85 personer i skoleoppsett og 120 til fest- 

middag ved runde bord. Grønne sal egner seg ypperlig til kurs og 

konferanser, jubiléer og festmiddager. 

GOBELINGALLERIET
Her finner du den største samlingen av gobeliner – det eldste fra 1773. 

Malerier av Balke pryder i tillegg lokalet, som blir helt fantastisk med 

den rette lyssettingen. Salen er perfekt til mottakelser, cocktailparties 

og intime middager for opptil 90 personer.

ARNEBERGSALEN
Salen er oppkalt etter arkitekten Arnstein Arneberg, som tegnet  

både hotellet og møblene som står i denne salen. Arneberg- 

salen er lekker, oppdekket til 60 personer rundt et kongebord. Til 

daglig skaper den en fin og spesiell ramme rundt et møte for inntil 

140 personer i skoleoppsett. Salen kan deles av for mindre møter og 

arrangementer.

BALUSTRADEN
Et naturlig pauseområde i forbindelse med konferanser i Selskaps-

avdelingen, og et samlingspunkt for en aperitiff før den store fest-

middagen om kvelden. Veggene er hånddekorerte og i tillegg utsmykket 

med to store, flotte gobeliner.

ROTARY
Salen ligger i 3. etg. med gode lysforhold og muligheter for mange 

forskjellige oppsett. Som navnet tilsier er salen oppkalt etter 

Sandefjord Rotaryklubb. 

SALONG BORCHGREVINK, SMEDSRUD 
OG LØVÅSEN
Salongene som er en del av Selskapsavdelingen er også  godt egnet 

til møter. De kan brukes hver for seg eller samlet hvor man kan åpne 

dører i mellom rommene til lukket selskap for inntil 70 personer. 

ANDERS JAHRES MØTEROM – 816
Dette er Skipsreder Anders Jahres gamle møterom, beholdt i gammel 

ærverdig stil. Rommet ligger i 8. etg. med en fantastisk utsikt over 

fjorden og byen. Et møte i dette lokalet er en helt spesiell opplevelse.

GLEDITSCH SUITEN – 312
Oppkalt etter Odd Gleditsch Sr. grunnleggeren av Jotun malingsfabrikk. 

Enkelte avgjørelser er viktigere enn andre og krever omgivelser deretter. 

Et møte, en mottagelse, et cocktailparty eller en finere middag – lokalet 

er godt egnet til dette. Rommet i 3 etg. har plass til 12 personer rundt 

et langbord, og har flott utsikt over fjorden.

WEIDEMANNSTUEN
Stilfull innredning og flotte malerier av Jakob Weideman gjør 

Weidemannstuen perfekt for styremøter, ledersamlinger eller finere 

middager i eget lokale. 

Selv om vi har en stor konferanseavdeling er det mange 
som ønsker å legge sitt møte i Selskapsavdelingen
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Suite 516



 21kurs og konferanse scandic park sandefjord   

ET KOMFORTABELT HOTELL

Hos oss kan du være litt kresen. Vi har mange og flotte gjesterom, som i tråd med 

resten av hotellet ble bygget større og luftigere enn dagens hotellstandard. Vi har 

rom i alle kategorier og dekker ethvert behov, med utsikt over fjorden, Parkhaven eller 

andre grøntarealer. Vi er også veldig stolte av vår badeavdeling. ParkBadet og Park 

Spa tar i seg tradisjonene fra Sandefjord som kurbadby og med eget svømmebasseng, 

fitnessenter, badstuer, solarium og deilig solterasse ligger alt til rette for litt personlig 

luksus og velvære. Avdelingen kan fritt benyttes av hotellets gjester og til lukkede 

arrangementer.

Parkbadet
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Kosmos, Parkstuen, Vinstuen, Weidemannstuen og Pingvinen er hotellets restaurantlokaler. 

De kan brukes samlet eller hver for seg. Vi kan totalt bespise 410 personer i disse 

lokalene. Parkstuen er hotellets á la carte restaurant og Vinstuen egner seg godt til 

chambre separé. Fra restaurant Kosmos er det dører ut til Park Haven som er hotellets 

utendørs restaurant.

PARK HAVEN
Park Haven er hotellets utendørs restaurant. Denne kan reserveres for lukkende 

arrangementer fra 20–500 personer fra mai til september. En egen scene og et lite 

dansegulv gir mulighet for underholdning. Ved dårlig vær er restaurant Kosmos, 

Parkstuen, Vinstuen og Pingvinen en god reserveløsning innendørs.

PARK BAREN OG TRE LYKTER
Tre Lykter er det naturlige møtested etter en hyggelig middag og har scene, danse-

gulv og bar. Park Baren er hotellets lobbybar hvor du kan sitte hyggelig å prate med 

kollegaer og venner til rolig bakgrunnsmusikk.

BAR OG RESTAURANTER

Parkbaren
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En konferanse skal også ha et sosialt aspekt. Vi har et bredt utvalg å by på fra de helt 

ekstreme «team-building»-aktivitetene til mer sosiale arrangement hvor samværet står i 

fokus. Vi bistår i planleggingen og har mange samarbeidspartnere med stor kunnskap.

AKTIVITETER

Vi tilrettelegger aktivitetene som 
passer for ditt besøk
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Strandpromenaden 9, 3212 Sandefjord

Tel. 33 44 74 00  ·  Fax 33 44 75 00

parksandefjord@scandichotels.com  ·  www.scandichotels.no


