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Grand Hótel Reykjavík er í hópi fimm stærstu aðila landsins þegar kemur að ráðstefnu- og fundarhaldi.

         Frábært haust  
á Grand Hótel Reykjavík
Ráðist hefur verið í ýmsar endurbætur á Grand Hótel Reykjavík sem miða að því að upplifun fund-
ar- og ráðstefnugesta verði sem allra best. Sjaldan hefur jafn mikið verið bókað á þessum árstíma, 
ekki aðeins fundir og ráðstefnur heldur einnig í villibráðarhlaðborðið og svo jólahlaðborðið.➛2
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Útsýnið úr fundarsölunum Grand Hótel Reykjavík getur verið stórkostlegt.

Grand Hótel Reykjavík er stærsta ráðstefnuhótel landsins.

Grand Hótel Reykjavík hýsir ráðstefnur og sýningar, fyrirtækjaviðburði, fundi, fyrirlestra og fleira.

Salvör Lilja Brandsdóttir, hótelstjóri Grand Hótel Reykjavík. MYND/ERNIR

Viðskiptavinir okkar vilja 
örugga og fagmannlega þjón-
ustu. Við viljum vera vakandi 

og opin fyrir nýjungum höfum 
verið dugleg við að uppfæra þær 
vörur og þjónustu sem við höfum 
upp á að bjóða,“ segir Salvör Lilja 
Brandsdóttir, hótelstjóri Grand 
Hótel Reykjavík. „Fyrirtæki og 
stofnanir hafa haldið mikilli tryggð 
við Grand Hótel Reykjavík og við 
reynum að launa hana með því að 
bjóða reglulega upp á nýjungar. 
Starfsfólk okkar fer til að mynda 
utan með jöfnu millibili til þess að 
kynna sér allt það helsta sem er að 
gerast í veitingum, fundar- og ráð-
stefnuhaldi.“

Spurð hvort mikið sé um tísku-
strauma þegar kemur að fundar-
höldum segir Salvör svo vera. „Það 
koma alls kyns bylgjur í ráðstefnu- 
og fundarhaldi. Til dæmis var eitt 
árið ekki hægt að halda fund án 
þess að boðið væri upp á grænan 
hollustudrykk. En við fylgjumst 
grannt með því sem er að gerast 
og viljum ganga í takt við nýjustu 
straumana hverju sinni.“

Grand Hótel Reykjavík hýsir á 
ári hverju fjölda viðburða, stóra 
sem smáa, í ellefu ráðstefnu- og 
fundarsölum hótelsins. Salirnir eru 
af öllum stærðum og gerðum, allt 
frá litlum sex manna fundarher-
bergjum og upp í stóra sali. Stærstu 
salirnir rúma allt að 470 sitjandi 
veislugesti og ríflega átta hundruð 
gesti í standandi móttöku. Þá má 
nefna að salurinn Háteigur var 
tekinn í notkun haustið 2017 sem 
liður í enduruppbyggingu hót-
elsins. Háteigur þykir einstaklega 
stílhreinn og fallega hannaður með 

stjörnuhimin í loftinu auk þess sem 
hann skartar einu lengsta skjá-
varpstjaldi landsins. Salurinn Gull-
teigur er enn á sínum stað, þannig 
að hægt er að velja um nokkra stóra 
sali eftir því hvert tilefnið er.

Úlfar Finnbjörnsson kominn 
heim
Salvör segir að Grand Hótel 
Reykjavík sé í hópi fimm stærstu 
aðila landsins þegar kemur að 
ráðstefnu- og fundarhaldi og að 
hótelið sé stærsta ráðstefnuhótel 
landsins. Á hverju ári bætist í flóru 
viðskiptavina en hún segir hótelið 
einnig sérlega lánsamt þegar kemur 
að svonefndum fastakúnnum. „Við 
höfum í áraraðir haldið viðburði 
sem orðnir eru að föstum punkti í 
tilverunni hjá starfsfólki hótelsins 
og hlökkum alltaf jafn mikið til. 
Eins erum við sérstaklega ánægð 
með það hvernig haustið fer af stað 
hjá okkur. Mikið hefur verið bókað 
og ekki aðeins fundir og ráðstefnur 
heldur einnig í villibráðarhlaðborð-
ið okkar og svo jólahlaðborðið.“

Villibráðarhlaðborð Grand Hótel 
Reykjavík hefur verið með þeim 
vinsælustu undanfarin ár eða frá 
því að matreiðslumeistarinn Úlfar 
Finnbjörnsson hóf að sjá um þau. 
„Það er ákveðin hátíðarblær sem 
leggst yfir þegar villibráðarhlað-
borðið hefst. Þá er hausttímabilið 
komið á fullt, hóparnir flykkjast til 
okkar á kvöldin, kertaljósin loga, 
þetta er yndislegur tími.“

Salvör segir að villibráðarhlað-
borðin hafi vakið gríðarlega lukku 
og hótelið því falast eftir kröftum 
Úlfars í eldhúsið. „Við erum sérlega 
stolt af því að Úlfar hafi ákveðið að 
„koma heim“ því það færir hótelinu 
alveg nýja vídd í matreiðslu. Einn 
fyrsti vinnustaður Úlfars eftir að 

hann útskrifaðist úr matreiðslu-
náminu var í eldhúsinu á Holiday 
Inn, forvera Grand Hótel Reykjavík 
að Sigtúni 38.“ Úlfar er margverð-
launaður matreiðslumaður og var 
í kokkalandsliðinu til margra ára. 
Hann keppti á Ólympíuleikunum í 
matreiðslu í tvígang og hefur gefið 
út fjölmargar matreiðslubækur.

Með Úlfar sem leiðtoga í eldhúsi 
Grand Hótel Reykjavík hafa verið 
gerðar víðtækar breytingar á öllum 
matseðlum, hvort sem það eru veit-
ingar fyrir fundi- og ráðstefnur eða 
árshátíðir. Þá segist Salvör einnig 
vera afskaplega ánægð með hand-
verksbakarí hótelsins sem bakara-

meistarinn Ingibergur Sigurðsson 
stýrir. „Eftir að við tókum bakaríið 
í notkun getum við boðið upp á 
nýbakað brauð á morgunverðar-
fundum og í raun er flest allt sem 
við berum á borð fyrir gesti okkar 
unnið frá grunni.“ Einnig er í boði 
lífrænt vottaður morgunverður á 
hótelinu sem hægt er að panta fyrir 
fundi.

Landsliðin gista á Grand 
Hótel
Á Grand Hótel Reykjavík er enn-
fremur að finna heilsulind og 
líkamsræktaraðstöðu. Salvör segir 
að þessi góða aðstaða hafi meðal 

annars orðið til þess að landslið í 
íþróttum velji hótelið. „Við erum 
afar stolt af því að fjölmörg landslið 
annarra þjóða, úr öllum íþrótta-
greinum, velja að gista hjá okkur. 
Hér eru náttúrlega fundarsalir sem 
liðin nota til að skipuleggja sig auk 
þess sem við setjum upp prívat 
aðstöðu fyrir þau í heilsulindinni 
þar sem hægt er að fara í nudd, 
gufur og heita potta.“

Nánar er hægt að lesa um ráð-
stefnu- og fundaraðstöðuna á 
Grand Hótel Reykjavík á grandhotel.
is

Framhald af forsíðu ➛

Eftir að hand-
verksbakaríið 
var tekið í 
notkun er farið 
að bjóða upp á 
nýbakað brauð 
á morgun-
verðarfundum.
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Vinsælt hjá vinkonuhópum
CenterHotel Þingholt er glæsilegt 
hönnunarhótel sem stendur við 
Þingholtsstræti.

„Hótelið er fágætur hönnunar-
gripur,“ segir Melissa um Þingholt 
sem hefur 52 herbergi og glæsi-
legan sal sem tekur allt að fjórtán 
manns.

„Þingholt umvefur gesti sína 
og býr yfir heillandi flæði. Það er 
persónulegt og hentar vel litlum 
hópum sem vilja vera út af fyrir 
sig og hafa það notalegt í fallegu 
umhverfi. Salurinn er tilvalinn 
fyrir einkasamkvæmi, eða létta 
fundi sem tengja á við mat, enda 
er gengið beint af fundi inn í 
veitingasal Ísafold Restaurant og 
því ekki þörf á að fara af hótelinu 
til að fá sér ljúffengan hádegis- eða 
kvöldmat. Ísafold hefur líka verið 
vinsælt fyrir vinkonuhópa og 
saumaklúbba sem hafa sóst eftir að 
láta sér líða vel yfir mat og drykk á 
Ísafold en síðan farið yfir í salinn 
sem þær hafa haft út af fyrir sig og 
jafnvel farið saman í dekur og spa 
hótelsins.

Melissa Munguia er framkvæmdastjóri gistisviðs CenterHotels. Hún segir 
hótelin umvefja gesti sína í dekri og notalegheitum. MYNDIR/EYÞÓR

Salurinn á 
CenterHotel 
Þingholt er afar 
vinsæll til funda 
og einkasam-
kvæma.

Það er upplifun að njóta veitinga og óviðjafnalegs útsýnis yfir sundin blá og borgina frá SKÝ Restaurant á Arnarhvoli.

CenterHotel Mikligarður er nútímalegt með litrík húsgögn og ferskan blæ.

CenterHotels samanstendur 
af sex glæsilegum hótelum 
og er frábær fundaraðstaða 

í þremur þeirra; Plaza, Þingholti 
og Miðgarði,“ upplýsir Melissa 
Munguia, framkvæmdastjóri gisti-
sviðs CenterHotels.

„Centerhotel Plaza er á besta 
stað í bænum, beint fyrir framan 
Ingólfstorg. Það er tilvalið fyrir 
hópa utan af landi sem vilja halda 
fundi og jafnvel njóta gistingar í 
leiðinni. Fundarsali Plaza er hægt 
að stilla upp á ýmsa vegu, þar á 
meðal í U-laga uppröðun, kennslu-
stofu og bíósal, auk annars ef 
óskað er eftir því,“ útskýrir Melissa, 
en öllum fundarsölum CenterHot-
els fylgir skjávarpi, flettitafla, 
minnisblokk, pennar, míkrófónn 
og internet.

„Á Plaza er dásamlegur bak-
garður og þykir heillandi kostur 
að þurfa ekki að fara út af hótelinu 
til að fá sér frískt loft eða njóta 
samveru og næðis undir berum 
himni. Þá er vinsælt að fá girnilega 
fundarsalapakka í hléum, eins og 
kaffi, nýbakað bakkelsi og ferska 
ávexti með morgunkaffinu eða 
hádegisverð frá Ísafold Restaurant, 
þar sem hægt er að velja á milli 
fjögurra frábærra matseðla,“ segir 
Melissa.

Einnig er hægt að enda daginn í 
kvöldverði á veitingastaðnum SKÝ 
Restaurant & Bar sem er á 8. hæð 
CenterHotel Arnarhvols, við Skúla-
götu, á ská á móti Hörpu.

„Á SKÝ er stórfenglegt að njóta 
útsýnis yfir miðborgina og Faxa-
flóa og það er jafn sláandi fagurt 
á sumri sem vetri. Senn fer í hönd 
norðurljósatímabilið og er ólýsan-
leg upplifun að sjá norðurljósin 
dansa á himni yfir SKÝ. Staðurinn 
er því rómantískur og lifandi, og 
hefur upp á ótal margt að bjóða. 
Hann er fádæma flottur fyrir 
veislur af ýmsu tagi, staðsetningin 
er frábær og hótelið vinsælt hjá 
ráðstefnugestum Hörpu vegna frá-
bærrar staðsetningar og einstaks 
útsýnis til hafs og fjalla.“

Við látum okkur 
aldrei leiðast
CenterHotel er áfangastaður þeirra sem kjósa ánægjuleg 
fundar- og veisluhöld í fallegu umhverfi, þægilegu and-
rúmslofti og með dýrindis kost á milli fundarhalda.

er að opna á milli og taka upp í sjö-
tíu manns, en litli salurinn tekur 
tíu manns. Nóg er af almennings-
bílastæðum við hótelið, sem er 
mikill kostur. Þá er hótelgarðurinn 
algjört listaverk og fékk á dög-
unum fegurðarviðurkenningu 
Reykjavíkurborgar fyrir glæsileik,“ 
segir Melissa stolt.

Í sumar hefur garðurinn verið 
nýttur fyrir alls kyns uppákomur 
og þar hafa líka verið haldnar 
veislur.

„Frá því í maí höfum við boðið 
upp á djass í garðinum, gestum 
okkar og gangandi til yndisauka. 
Við fundum þörf hjá fólki að upp-
lifa eitthvað lifandi og létt snemma 
kvölds. Ljúf og lifandi tónlist mun 
því duna áfram í garðinum í vetur, 
á fimmtudögum frá klukkan 18 til 
20.“

Í Miðgarði er líka dásamlegt spa 
þar sem hægt er að fara í endur-
nærandi nuddmeðferðir. Þar er að 
finna heita potta bæði innandyra 
og utandyra í garðinum góða.

„Við bjóðum líka upp á vinsæla 
vínsmökkun fyrir hópa sem vilja 
upplifa eitthvað nýtt og öðruvísi. 
Það er gaman að kynnast víni og 
menningu hvers fyrir sig betur. 
Fjórar dagsetningar eru fastsettar 
fram að jólum en öllum er frjálst að 
hafa samband við okkur ef um sér-
óskir daga er að ræða,“ segir Melissa 
og hlakkar mikið til haustsins.

„Við látum okkur aldrei leiðast á 
CenterHotels. Ef fólk vill gera eitt-
hvað skemmtilegt, funda saman 
eða bara njóta lífsins á góðum 
stað er hægt að hafa samband við 
okkur á fundir@centerhotels.is. 
Við erum opin fyrir öllu og með 
eitthvað fyrir alla, vinnum með 
fólki og skoðum leiðir til að láta 
óskir þess rætast. CenterHotels er 
staður til að láta sér líða vel á og 
alltaf hægt að fullkomna dvölina 
með gistingu.“

Nánari upplýsingar á centerhotels.
is/fundir og á netfanginu fundir@
centerhotels.is.

Hótel með verðlaunagarði
Nýjasta hótel CenterHotels er Mið-
garður, efst á Laugavegi.

„Miðgarður er spennandi staður 
með veitingastaðnum Jörgensen 

Kitchen & Bar, spa og fundarsöl-
um,“ segir Melissa um nútímalegt 
hótel sem ber með sér ferskan blæ, 
litrík húsgögn og létt yfirbragð.

„Í húsinu eru tveir salir sem hægt 
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Vinnan okkar er ótrúlega 
skemmtileg og sú vinnu-
gleði skilar sér til viðskipta-

vina okkar. Það eru forréttindi 
að fá að vinna við að búa til 
skemmtilegar upplifanir,“ segir 
Gunnar Traustason, framkvæmda-
stjóri g-events.

„Við tökum að okkur allar teg-
undir viðburða af öllum stærðum. 
Við komum að skipulagningunni 
að eins miklu eða litlu leyti og 
viðskiptavinurinn óskar. Ýmist 
kemur fólk með hugmyndir sínar 
til okkar og við útfærum viðburð-

inn í samvinnu. Við getum einnig 
séð um alla hugmyndavinnu sjálf 
og búið til viðburð og dagskrá frá 
grunni. Mestmegnis vinnum við 
fyrir fyrirtæki að viðburðum en 
tökum líka að okkur brúðkaups-
veislur og afmæli. Við höfum 
planað mörg af flottustu brúð-
kaupunum sem haldin hafa verið 
á landinu,“ segir Gunnar. Ekkert 
verkefni vefjist fyrir starfsfólki 
g-events.

Skapandi hugmyndavinna
„Starfsfólkið okkar er fjölbreyttur 
hópur afar skapandi einstaklinga 
sem hefur meðal annars tengingar 
inn í listir, hönnun og til Holly-
wood,“ segir Gunnar. „Aðdragand-
inn að verkefnunum er misjafn 
eftir stærð og tegund viðburðar. 
Fyrir erlenda viðskiptavini erum 
við að vinna með eins og hálfs 
árs, til tveggja ára fyrirvara en 
við höfum líka fengið ósk um að 
undirbúa brúðkaupsveislu með 
tveggja daga fyrirvara hér heima. 
Það er reyndar mjög óvenjulegt, 
en við björguðum því að sjálfs-
sögðu,“ segir Gunnar.

Veislur á herrasetri
g-events skipuleggja viðburði um 
allt land. „Við skipuleggjum einn-

ig fyrirtækjaferðir til útlanda og 
leggjum ávallt áherslu á að upp-
lifun hópsins verði einstök. Við 
leitum til dæmis uppi veislusali í 
gömlum herrasetrum og reynum 
að finna staði sem eru framandi 
Íslendingum, frekar en að bjóða 
í veislu í hefðbundnum hótelsal 
sem gæti allt eins verið á Íslandi,“ 
segir Gunnar.

Nánari upplýsingar er að finna á 
www.g-events.is.

Starfsfólkið okkar 
er fjölbreyttur 

hópur afar skapandi 
einstaklinga sem hefur 
meðal annars tengingar 
inn í listir, hönnun og til 
Hollywood.

Gunnar Traustason

Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@frettabladid.is 

Gott er að sjá sjálfan sig fyrir sér geisla af öryggi á sviðinu.

Æfing. Mikilvægt er að 
undirbúa fyrirlesturinn 
eða ræðuna vel, kunna 

efnið helst utan að og flytja það 
upphátt nokkrum sinnum áður 
en stigið er í pontuna. Best væri 
að fá að æfa sig í salnum þar sem 
ráðstefnan eða veislan á að fara 
fram ef það er mögulegt. Ekki 
gleyma að æfa pásur og þagnir til 
áhersluauka.

Nýttu taugatitringinn sem 
orku
 Með því að spila hressa tónlist á 
háum styrk og jafnvel skella í sig 
sterku kaffi eða orkudrykk, rétt 
fyrir ræðuhöldin má virkja stressið 
og nota það sem jákvæða orku og 
hressleika.

Taktu eftir hvernig aðrir 
halda ræður
Á stórri ráðstefnu gæti verið snið-
ugt að fylgjast með öðrum fyrir-

lesurum og sjá hvernig salurinn 
bregst við. Er stemmingin létt og 
auðvelt að fá fólk til að hlæja eða 
er hún formföst og stíf?

Mættu snemma
Það er ekki skynsamlegt að auka 
á stressið með því að skipuleggja 
tímann tæpt. Það er betra fyrir 

taugarnar að hafa einhverja stund 
til að undirbúa sig, geta skoðað 
salinn og mátað sig uppi á sviðinu.

Jákvæðar hugsanir
Sjáðu sjálfa/n þig fyrir þér á 
sviðinu geisla af öryggi og að þú 
fáir fólk til að hlæja og klappa í 
salnum.

Andaðu djúpt
Vöðvar stífna þegar við erum 
stressuð, okkur hættir til að anda 
grunnt og hratt eða halda niðri í 
okkur andanum. Nokkrir djúpir 
andardrættir ættu að losa um 
spennuna.

Brostu
Glaðlegt viðmót virkar vel og 
afslappandi á áhorfendur. Manni 
líður einnig sjálfum betur bros-
andi.

Spjall
Ef tækifæri gefst er upplagt að 
ganga á milli fólks í salnum, spjalla 
og heilsa með handabandi áður 
en kemur að ræðunni. Þannig fá 
áhorfendur góða tilfinningu fyrir 

þér og langar að heyra hvað þú 
hefur að segja.

Hreyfing
Skynsamlegt er að skella sér í rækt-
ina eða stunda einhverja hreyfingu 
daginn sem ræðuhöldin fara fram. 
Það eykur endorfínframleiðslu 
líkamans og slakar á taugunum.

Áhrifamiklar stöður
Þegar við setjum okkur í stell-
ingar sem sýna sjálfsöryggi fylgir 
hugurinn með. Áður en kemur að 
ræðuhöldunum ætti því að standa 
upp, ganga um og bera höfuðið 
hátt en ekki sitja í keng og naga 
neglurnar þar til nafnið þitt er 
kallað upp.

Ekki streitast á móti  
sviðsskrekknum
Það þýðir ekkert að velta sér upp 
úr því hvort allir í salnum sjái 
taugatitringinn. Hafa frekar í huga 
að stressið er ekki alslæmt og það 
má umbreyta því í jákvæða orku 
og ákafa sem smitar út frá sér til 
áhorfenda.

Góður undirbúningur lykilatriði
Ræðuhöld fyrir framan fullan sal af fólki geta tekið á taugarnar. Sviðsskrekkur þarf þó ekki að vera 
alslæmur ef hægt er að virkja stressið á jákvæðan hátt. Æfing og undirbúningur skiptir öllu máli.

Úlfhildur, Íris og Gunnar skipuleggja viðburði g-events. 

Hvers konar viðburðir, veislur og fyrirtækjaferðir verða ógleymanleg hjá g-events. Fyrirtækið annast viðburði um allt land og skipuleggur fyrirtækjaferðir til útlanda.

Búa til einstaka upplifun

Ef tækifæri gefst er 
upplagt að ganga á 

milli fólks í salnum, 
spjalla og heilsa með 
handabandi áður en 
kemur að ræðunni. 

g-events gerir 
árshátíðina eða 
brúðkaupsveisl-
una ógleyman-
lega. g-events 
tekur að sér 
allar tegundir við-
burða af öllum 
stærðum.
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Í Iðnó er hægt að halda ráð-
stefnur, fundi, einkasamkvæmi, 
brúðkaup, erfidrykkjur, tónleika 

og alla mögulega listviðburði,“ 
segir Eva R. Gústavsdóttir, við-
burðastjóri hjá Iðnó, og bætir við 
að í Iðnó séu tveir veislusalir. „Þeir 
eru misstórir, hátíðarsalurinn á 
neðri hæðinni tekur allt upp í 120 
manns í sitjandi borðhald en svo 
er hægt að hafa upp í 290 gesti í 
standandi veislum, móttökum og 
tónleikum. Í sitjandi tónleikaupp-
setningu er pláss fyrir 175 manns.“ 
Efri salurinn er töluvert minni 
en tekur um 50 í sæti í sitjandi 
borðhald en allt að 80 í standandi 
veislu. Eva tekur fram að bæði sé 
hægt að leigja salina sinn í hvoru 
lagi og saman. „Það geta verið 
ólíkir viðburðir í gangi á efri hæð 
og neðri hæð,“ segir hún en tekur 
fram: „En fyrir stærri viðburði 
leigjum við salina saman. Þegar við 
erum með brúðkaup í húsinu er 
ekkert annað í gangi á meðan og 
eins þegar það eru tónleikar.“

Ferskasta hráefni sem völ er á
Iðnó býður ekki bara upp á glæsi-
lega veislusali heldur er þar hægt 
að ganga að mikilli þekkingu á 
skipulagi viðburða og metnaðar-
fullu eldhúsi. „Okkur finnst mikil-
vægt að bjóða upp á alhliða þjón-
ustu, ekki bara veisluþjónustu,“ 
segir Eva sem hefur mikla reynslu 
af skipulagi viðburða og nýtur þess 
að vinna með þeim sem vilja halda 
veislu í Iðnó. „Við getum aðstoðað 
við skipulagningu frá upphafi, 
sama hvers eðlis viðburðurinn er. 
Þá erum við með stórt iðnaðar-
eldhús og veitingarnar sem koma 
frá okkur eru alltaf úr ferskasta 
hráefni sem völ er á hverju sinni 
og allt er gert og eldað jafnóðum. 
Við hitum ekkert upp. Svo vinnum 
við mikið með grænmeti og notum 
ferskasta árstíðabundna græn-
metið hverju sinni. Yfirkokkurinn 
fer mikið í veiði og veiðir bæði 
silung og lax og notar það sem 
hann veiðir sjálfur í matreiðsluna. 
Við erum með nokkra matseðla 
sem tillögur en við getum unnið út 
frá hverju sem er og getum í raun 
gert hvaða mat sem er. Við reynum 
að gera þetta svolítið persónulegt 
og finnst gaman að þróa matseðla 
með viðskiptavinum okkar.“

Allt sem þarf
Í Iðnó er hægt að fá allt sem þarf í 
veisluna og fólk er líka velkomið 
með eigin hluti og skreytingar. 
„Við erum með dúka og borð, bæði 
hringborð og langborð og ef fólk 
vill leigja eitthvað sérstaklega, 
kannski aðra stóla eða tauservíett-
ur, þá sjáum við alveg um það allt, 
sækjum, komum í hús, göngum frá 
og skilum. Við erum með sérpönt-
uð blóm sem við fáum vikulega en 
ef fólk er með séróskir varðandi 
blómaskreytingar verðum við að 
sjálfsögðu við því. Svo er fólki auð-
vitað velkomið að koma með eigin 
skreytingar.“

Salirnir í Iðnó eru einkar glæsi-
legir en líka sérlega vel tækjum 
búnir. „Við erum líka með allan 
tæknibúnað í húsinu, skjávarpa, 
skjá, þráðlausa hljóðnema og góða 
lýsingu og það er tæknimaður í 
húsinu sem þekkir inn á allt,“ segir 
Eva og bætir við: „Við höfum mögu-
leika til að taka við viðburðum af 
öllum gerðum og stærðum, allt frá 

Við reynum að gera 
þetta svolítið 

persónulegt og finnst 
gaman að þróa matseðla 
með viðskiptavinum 
okkar.

Eva R. Gústavsdóttir

Minni salurinn tekur 50 manns í sitjandi borðhald og 
80 í standandi veislu og er hann einkar glæsilegur.

Í hátíðarsalnum geta 120 setið að snæðingi en allt að 290 staðið. Ef stólum er raðað í leikhúsuppsetningu tekur salurinn 175 í sæti.  MYNDIR/SIGTRYGGUR ARI

Iðnó er fallegt 
hús á besta 
stað í bænum 
og notalegt að 
koma við í kaffi 
og kynna sér 
það sem er á 
döfinni. 

Iðnó hentar fyrir alla mögulega viðburði og hægt er að 
leigja salina saman eða sitt í hvoru lagi. 

Glæsilegir veislusalir og 
alhliða viðburðaþjónusta 
Á Tjarnarbakkanum í hjarta miðbæjarins stendur hið fornfræga hús Iðnó sem stendur öllum opið 
og er kjörið til alls konar samkomuhalds, allt frá smærri fundum til fjölmennra stórafmæla. 

fimmtán manna fundi yfir í 200 
manna standandi afmælisveislu 
með hljómsveit og plötusnúði og 
skemmtiatriðum. Svo erum við með 
góðan flygil og auðvitað stórt svið í 
hátíðarsalnum.“

Opið og aðgengilegt hús
Iðnó er með elstu og sögufrægustu 
húsum í Reykjavík og staðsetningin 
á engan sinn líka í borginni. Eva 
segir að rík áhersla sé lögð á að 
leyfa sem flestum að njóta þess sem 

húsið býður upp á. „Við viljum hafa 
Iðnó opið og aðgengilegt hús. Við 
reynum að vinna mjög mikið með 
listamönnum, erum með stúdíó og 
sérstaka vinnuaðstöðu fyrir þá, við 
höfum líka verið að bjóða lista-
mönnum að vera með gjörninga og 
erum með fasta listahópa sem setja 
reglulega upp sýningar,“ segir Eva 
og nefnir sem dæmi Rauða skálda-
húsið. „Svo erum við með tangó 
og salsa einu sinni í viku, tangó á 
þriðjudögum og salsa á miðviku-

dögum, og fleiri opna viðburði. 
Við tökum til dæmis þátt í Iceland 
Airwaves í ár,“ segir Eva en hægt 
er að sjá dagskrána á plakati sem 
hangir í fordyri Iðnó.

En hvernig er best að bera sig að 
við bókanir? 

„Það er mjög auðvelt að ná í 
okkur með því að senda tölvupóst 
á info@idnorvk.is,“ segir Eva og 
bendir enn fremur á heimasíðuna 
idnorvk.is. fyrir allar nánari upp-
lýsingar.
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Hótel Örk er stærsta funda- og 
ráðstefnuhótel utan höfuð-
borgarsvæðisins og þar er 

góð og fjölbreytt funda- og veislu-
aðstaða,“ segir Jakob Arnarson 
hótelstjóri. „Við sinnum líka hvers 
kyns veisluþjónustu, hvort sem það 
er árshátíð, ferming, erfidrykkja, 
afmæli, útskrift, kaffihlaðborð eða 
annað og getum því tekið á móti 
fundum, ráðstefnum og veislum af 
öllum stærðum og gerðum.

Alls höfum við sjö ólíka sali, 
sem henta ólíkum þörfum,“ segir 
Jakob. „Við erum með fjóra full-
búna fundarsali og þrjá minni. 
Stærsti salurinn okkar, Aðalgerði, 
var endurnýjaður fyrir ári, útlit 
hans var endurbætt og nú er hann 
búinn öllum nýjasta tæknibúnaði 
sem þarf til fundarhalda. Þar er 
þráðlaust net, myndvarpi, sýn-
ingartjald, fullkomið hljóðkerfi og 
ræðupúlt. Salurinn er afar bjartur 
og fallegur og hentar sérstaklega 
vel fyrir fundi af ýmsum stærðum, 
en líka fyrir alls kyns veislur. Hinir 
salirnir eru svo minni en Aðalgerði 
og viðskiptavinir geta einfaldlega 
valið þann sal sem hentar þeirra 
þörfum best.“

Frábær veitingastaður fyrir 
alla fjölskylduna
„Við bjuggum til nýjan veitinga-
stað á hótelinu sem heitir HVER. 
Það var gert samhliða öðrum 
endurbótum á hótelinu, sem hafa 
staðið yfir síðustu þrjá árin,“ segir 
Jakob. „Þar leggjum við áherslu á 
úrvals mat og þjónustu fyrir alla 
fjölskylduna á sanngjörnu verði. 
Við höfum fjölbreyttan matseðil 
og bjóðum upp á góða íslenska 
matargerð með evrópsku ívafi. 
HVER sinnir líka veisluþjónustu 
fyrir samkomur á hótelinu.“

Byggðu glæsilega nýja álmu
„Við byggðum nýja álmu við 
hótelið. Við byrjuðum á henni í 
júní á síðasta ári og tókum hana í 
notkun í maí á þessu ári. Þar eru 78 
ný herbergi, þar af eru 68 superior 
herbergi, átta junior svítur og tvær 
glæsilegar svítur,“ segir Jakob. 
„Þessi superior herbergi eru í 
öðrum flokki en herbergin sem eru 

í gömlu álmunni. Þar er lögð mikil 
áhersla á hönnun og útlit og her-
bergin eru stærri, um 27 fermetrar. 
Svo erum við með junior svítur 
sem eru 33 fermetrar og svítur sem 
eru 55 fermetrar. Þessi herbergi eru 
að sjálfsögðu búin öllum nýjustu 
og bestu þægindum.

Í superior herbergjum er tvöfalt 
rúm, vinnuborð og stóll og setu-
svæði við gluggann, sem er stór og 
nær alveg til gólfs, svo herbergin 
eru björt og þaðan er gott útsýni,“ 
segir Jakob. „Í junior svítunum er 
aðalrými og svo svefnherbergi fyrir 
innan það. Í aðalrýminu er svefn-
sófi, flatskjár og vinnuborð og það 
er ýmist hægt að fara út á svalir eða 
pall fyrir utan herbergið. Í svefn-
herberginu er svo tvöfalt rúm og 
annar flatskjár.

Stórglæsilegu nýju svíturnar 
okkar henta sérstaklega vel fyrir 
brúðhjón eða aðra sem vilja gera 
vel við sig,“ segir Jakob. „Í her-
bergjunum eru tveir þakgluggar 
og annar þeirra er beint fyrir 
ofan rúmið til að hægt sé að njóta 
stjörnubjartra nótta eða norður-
ljósa. Í svítunum eru tvö bað-
herbergi, bæði sturta og baðkar, 
fataherbergi, svefnherbergi með 
stóru hjónarúmi og aðalrými 
sem geymir stóran flatskjá, sófa, 
vinnuborði og barborði. Auk þess 
eru svalir með frábæru útsýni til 
norðurs og suðurs. Öll hönnunin 
er sérlega glæsileg, enda var leitast 
við að hafa allan aðbúnað sem 
allra bestan.“

Stór-
glæsi-

legu nýju 
svíturnar 
okkar henta 
sérstaklega 
vel fyrir brúðhjón eða 
aðra sem vilja gera vel við 
sig. 
Jakob Arnarson, hótelstjóri

Aðalgerði, stærsti fundarsalurinn á Hótel Örk, er afar bjartur og fallegur og hentar vel fyrir alls kyns fundi og veislur.

Veitingastaðurinn HVER er ný viðbót við Hótel Örk, en þar er boðið upp á úrvals mat og þjónustu á sanngjörnu verði.

Nýju superior 
herbergin eru 
mjög björt og 
hafa gott útsýni.

Í junior svítunum er svefnherbergi fyrir innan aðalrýmið og svalir eða pallur.

Stórfelldar 
endurbætur  
á Hótel Örk
Það hafa verið gerðar miklar endur-
bætur á Hótel Örk í Hveragerði und-
anfarið. Búið er að endurnýja stærsta 
fundarsal hótelsins, opna nýjan veit-
ingastað innanhúss og bæta við heilli 
álmu með 78 nýjum herbergjum. 
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Aðstaðan til 
fundarhalda er 
til fyrirmyndar 
á Sigló Hótel. 
Boðið er upp 
á nokkra góða 
fundarsali, ljúf-
fengar veitingar 
og fjölbreytta 
afþreyingu.

Við hjá Sigló Hótel höfum 
mikla reynslu af því að halda 
ráðstefnur og fundi enda 

höfum við tekið á móti allmörgum 
misstórum hópum, bæði erlendum 
og innlendum, frá því hótelið var 
opnað sumarið 2015,“ segir María 
Petra Björnsdóttir verkefnastjóri 
hjá Sigló Hótel.

Aðstaðan til fundarhalda er til 
fyrirmyndar. Boðið er upp á fjóra 
fundarsali, einn á efri hæð Sigló 
Hótels og þrjá til viðbótar í um 
mínútu göngufjarlægð frá hótelinu, 
á Kaffi Rauðku og í Bláa húsinu. 
Fundarsalurinn á hótelinu tekur 
fimmtíu manns í sæti við borð en 
mun fleiri ef borðum er sleppt. 
Stóri salurinn á Kaffi Rauðku getur 
tekið 150 manns í sæti við borð og 
salurinn í Bláa húsinu tekur um 
hundrað manns í sæti við borð. 
Þá er minni salur á efri hæð Kaffi 
Rauðku sem hentar vel fyrir minni 
fundi. „Allir salirnir okkar hafa að 
geyma hágæða hljóðkerfi og skjá-
varpa,“ lýsir María Petra.

Ljúffengar veitingar
Gestir Sigló Hótels geta valið úr 

Fundað í notalegu 
andrúmslofti á Siglufirði
Sigló Hótel 
býður stóra og 
litla funda- og 
ráðstefnuhópa 
velkomna í nota-
legheitin og nátt-
úrufegurðina á 
Siglufirði. Vel út-
búnir fundarsalir, 
falleg hótelher-
bergi, góður mat-
ur og fjölbreytt 
afþreying er 
meðal þess sem 
gestir geta notið 
meðan á dvöl 
þeirra stendur.

fjölbreyttum veitingum í Hafnar-
þorpinu svokallaða við smábáta-
höfnina en eigendur hótelsins reka 
þrjá veitingastaði; Kaffi Rauðku, 
Hannes Boy og hótelveitingastað-
inn Sunnu. Daglega er boðið upp á 
morgunverðarhlaðborð á hótelinu 
og veitingastaðurinn Sunna er 
opinn á kvöldin. Á Hannes Boy er 
boðið upp á hádegisverðarseðil og 
kvöldverðarseðil. „Fyrir hópa erum 
við með mikið úrval af matseðlum 
og hlaðborðum að velja úr. Þá 
getum við líka sérsniðið matseðla 
eftir óskum hvers hóps.“

Góður svefn
Hótelherbergin á Sigló Hótel eru 
björt og nútímaleg en samt sem 
áður afar hlýleg. Öll herbergin eru 
með dásamlegt útsýni yfir bæinn, 
fjöllin eða höfnina. Herbergin 
eru 68 og ef vel er raðað geta alls 
136 manns gist þar í einu. Hægt 
er að velja á milli nokkurra ólíkra 
herbergjagerða, classic, classic 
með útsýni yfir smábátahöfnina, 
superior með sjávarútsýn og deluxe 
auk þess sem á hótelinu eru tvær 
svítur og ein junior svíta.

Fjölbreytt afþreying
Vel er tekið á móti hópeflishópum 
á Sigló Hótel. „Við sérsníðum 
dagskrá og afþreyingu að hverjum 
hópi fyrir sig,“ segir María Petra 
en tekið er á móti ráðstefnu- og 
fundahópum allt árið um kring 
enda nóg um að vera bæði sumar 
og vetur. „Á hótelinu er heitur 
pottur og sána og við getum til 
dæmis boðið upp á vínsmökkun 
og bjórsmökkun. Svo er mikið 
hægt að gera í Fjallabyggð. Hér er 
boðið upp á kajakferðir, bátsferðir, 
sæþotuferðir, hestaferðir, fjall-
göngur með leiðsögn, hjólaferðir 
og margt fleira. Þá er glænýr níu 
holu golfvöllur í bænum sem var 
opnaður nú í sumar. Á veturna er 
hægt að fara á skíði og í vélsleða-
ferðir eða í snjóþrúgugöngu með 
leiðsögn,“ telur María Petra upp. 
Hún bendir einnig á að í bænum sé 
að finna bjórverksmiðju, súkku-
laðikaffihús, fjölmörg gallerí og 
söfn. „Það er sem sagt nóg hægt 
að gera í Fjallabyggð,“ segir María 
Petra og segir öllum hjartanlega 
velkomið að hafa samband.

Nánari upplýsingar má nálgast á 
www.siglohotel.is.
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Styrktu hópinn á Sigló Hótel

Frábært umhverfi og aðstaða fyrir 
ánægjulega og árangursríka fundi, 
ráðstefnur, hvataferðir og námskeið
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  Náttborð

  Höfðagaflar

  Rúm 

  Skrifborð

Ítölsk gæðahönnun og framleiðsla á hagstæðu 

og góðu verði. Vandaðar, sérhannaðar lausnir 

sem uppfylla allar kröfur og staðla. Fjölbreytt 

úrval í útliti og litum. Viðaráferðir með sterku og 

endingargóðu yfirborði.

  Skápar

  Töskustandar

  Stólar

  Sófar

- fyrir hótel, gistiheimili og smáíbúðir

Vönduð húsgögn og hurðir 

Hótelhurðir

- allt að 47dB og EICS90



Við förum til 
dæmis á fyrirlestra 

um þýska markaðinn og í 
heimsóknir til stórra 
þýskra tónlistarfyrir-
tækja.

Íslenskt tónlistarfólk nýtur sífellt 
meiri vinsælda í útlöndum og 
um leið hækkar hlutfall erlendra 

gesta á stærstu tónlistarhátíðunum 
hér á landi með hverju árinu. Einn 
liður í því að auka hróður íslensks 
tónlistarfólks erlendis og gera 
veg íslenskra tónlistarhátíða sem 
mestan er að sækja ýmsar ráð-
stefnur erlendis og þar er starfsfólk 
Útflutningsskrifstofu íslenskrar 
tónlistar (ÚTÓN) í lykilhlutverki.

Næsta stóra verkefni ÚTÓN 
er um miðjan septembermánuð 
en þá halda nokkrir starfsmenn 
ásamt starfsmönnum fjögurra 
íslenskra tónlistartengdra fyrir-
tækja til Þýskalands þar sem þau 
munu sækja Reeperbahn-hátíðina. 
Hún er að mörgu leyti lík Iceland 
Airwaves-tónlistarhátíðinni þar 
sem ráðstefna fer fram um daginn 
en kvöldin eru undirlögð fjöl-
breyttum tónleikum segir Anna 
Ásthildur Thorsteinsson, verkefna-
stóri hjá ÚTÓN.

Mikilvægasta ráðstefnan
Reeperbahn-hátíðin í september 
er ein af þremur ráðstefnum sem 
starfsmenn ÚTÓN sækja árlega. 
Anna Ásthildur segir hana vera 
mikilvægustu tónlistarráðstefnu 
og „showcase“ hátíð í Þýskalandi 
sem sé stærsti tónlistarmarkaður 

Evrópu og sá þriðji stærsti í heim-
inum. „Norsku, sænsku og finnsku 
útflutningsskrifstofurnar senda 
líka nokkur fyrirtæki þannig að 
þetta verða um 20 norræn fyrir-
tæki samtals í norrænu samstarfi 
sem við munum stýra. Auk þess 
munum tvö íslensk bönd koma 
fram þar, Hugar og Milkywhale.“

Hún segir starfsmenn ÚTÓN 
sinna mjög markvissri tengsla-
myndun við önnur tónlistarfyrir-
tæki á GSA-svæðinu svonefnda 
sem inniheldur þýskumælandi 
löndin Sviss og Austurríki auk 
Þýskalands. „Við förum til dæmis 
á fyrirlestra um þýska markaðinn 
og í heimsóknir til stórra þýskra 
tónlistarfyrirtækja. Vonin er að 
mynda þarna ný tengsl, styrkja 
gömul tengsl, læra eitthvað nýtt og 
þjappa saman íslenska og norræna 
bransanum í leiðinni.“

Langir vinnudagar
Hún segir íslensk tónlistarfyrir-
tæki þurfa í flestum tilfellum að 

huga vel að erlendum viðskiptum 
til þess að ná að vaxa og dafna. 
„Góður árangur veltur svolítið 
mikið á persónulegum tengslum 
fólks í greininni og þau tengsl 
myndast nær alltaf erlendis. Í 
þessum ferðum er því vinnudagur-
inn mjög langur svo hægt sé að 
nýta tímann sem allra best og fyrir 
vikið gefst lítill tími til skoðunar-
ferða.“

Hún hefur því samanburð á ráð-
stefnuhaldi erlendis og hér á landi 

og að hennar mati eru Íslendingar 
að standa sig frekar vel. „Þar má til 
dæmis nefna að Iceland Airwaves 
og ÚTÓN hafa verið að byggja 
upp ráðstefnu samhliða tónlistar-
hátíðinni í nokkur ár og það hefur 
gengið mjög vel. Ég mundi þó segja 
að hún sé aðeins óformlegri en 
þessar sem eru í útlöndum en það 
tel ég bara vera af hinu góða.“

Airwaves tekur við
Eftir viðskiptaferðina til Þýska-

landa í september fer öll orka 
starfsmanna ÚTÓN í að undir-
búa Iceland Airwaves sem haldin 
verður í nóvember. „Það höldum 
við áfram að reyna að tengja 
saman íslenska tónlistarmenn og 
fagaðila við þá erlendu aðila sem 
koma hingað til lands til að skoða 
hvað er helst að gerast í íslenskri 
músík. Eftir það tekur við stórt 
markaðsátak í Bandaríkjunum og 
áframhaldandi uppbygging inn-
viða á íslenska markaðinum.“

Persónuleg tengsl skipta miklu máli
Erlendar ráðstefnur skipta mjög miklu máli þegar kemur að því að auka hróður íslenskrar popp- 
og rokktónlistar á erlendri grundu. Þar gegna starfsmenn ÚTÓN afar mikilvægu hlutverki.

„Vonin er að 
mynda þarna ný 
tengsl, styrkja 
gömul tengsl, 
læra eitthvað 
nýtt og þjappa 
saman íslenska 
og norræna 
bransanum í 
leiðinni,“ segir 
Anna Ásthildur 
Thorsteinsson, 
verkefnastjóri 
hjá ÚTÓN. MYND/
ANTON BRINK

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

Við leigjum og seljum

skjávarpa og sýningartjöld, confetti sprengjur.

www.exton.is
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Gunnar Kristjánsson, 
umsjónarmaður Fjóssins, 
segir að breytingarnar hafi 

tekist einstaklega vel. Það var 
Kristján Ásgeirsson arkitekt sem 
hannaði staðinn og á heiðurinn af 
því hversu vel tókst til. „Fjósið að 
Hlíðarenda var í upphafi félags-
heimili Vals. Því var lokað árið 
1987 og félagsheimilið flutt í nýja 
húsið. Fjósið var í niðurníðslu sem 
mörgum þótti sárt. Halldór Einars-
son í Henson gekk fremstur í flokki 

í baráttunni um að bjarga húsinu 
og gera það að fínum klúbbi. Hann 
barðist fyrir þessu í mörg ár áður 
en ákveðið var að hefja endur-

        Glæsileg aðstaða  
í Fjósinu að Hlíðarenda

Glæsilega innréttaður bar er í Fjósinu.Góð aðstaða er í Fjósinu fyrir smærri fundi og ráðstefnur til útleigu.

Umhverfið 
í Fjósinu er 
glæsilegt eftir 
uppbygginguna. 
Þarna hittast 
Valsarar fyrir 
leiki eða til að 
ræða málin. 

●  Búnaður fyrir allt að 2.000 
manns

●  Hringlaga borð, 6 manna og 10 
manna

●  Ferköntuð borð, 4 manna

● Sérsniðnir dúkar
● Vandaðir og þægilegir stólar
●  Borðbúnaður, diskar, bollar, 

glös og hnífapör
● Klæði á stóla

Veisluhöld – Áhaldaleiga
Stólar, borð og borðbúnaður til leigu

Glæsilega búinn veislusalur í Valsheimilinu að Hlíðarenda í Reykjavík. 

Salirnir eru þrír, einn sem 
tekur 150 manns til borðs, 
annar sem tekur 80 manns 

til borðs og sá þriðji sem tekur 40 
manns. Mögulegt er að sameina 
salina í einn stóran sem tekur þá 
um 300 manns til borðs og um 450 
í standandi veislu.

Salina er hægt að sníða að 
þörfum hvers og eins og eru þeir 
því tilvaldir fyrir stóra jafnt sem 
smáa viðburði. Mikil reynsla er af 
viðburðahaldi og í sölunum er 

Fyrsta flokks veislusalir fyrir     
     30-3.700 gesti

Fjósið að Hlíðar-
enda var opnað 
aftur eftir gagn-
gerar breytingar 
25. maí sl., en þá 
voru liðin 150 
ár frá fæðingu 
séra Friðriks Frið-
rikssonar. Þar er 
nú boðið upp á 
veislu- og ráð-
stefnusali í fallegu 
umhverfi.

reisn,“ greinir Gunnar frá og bætir 
við að húsið nýtist á margan hátt.

„Húsið er alveg glænýtt og 
fallegt. Þarna er afar glæsileg setu-

stofa með arni og Chesterfield hús-
gögnum. Breskir múrsteinar prýða 
veggi ásamt glerskápum þar sem 
saga Vals er sögð. Einnig er fallegur 
veislusalur í Fjósinu. Í húsinu er 
hægt að hafa 10-60 manna vinnu-
fundi að degi til en við bjóðum upp 
á nútíma tækni með allt sem þarf á 
slíkum fundi. Í veislusalnum getum 
við boðið upp á borð og stóla fyrir 
allt að 70 manns. Standandi mót-
tökur gætu verið fyrir allt að 150 
manns,“ útskýrir Gunnar.

Fjósið var byggt árið 1916 og 
nýttist sem fjós og hlaða. Það 
var vígt sem félagsheimili Vals 
árið 1948 og var vinsæll staður 
hjá stuðningsmönnum íþrótta-
félagsins. Gunnar segir að Fjósið 

sé við hliðina á kapellunni en það 
var séra Friðrik sem vígði húsið á 
sínum tíma. Björn G. Björnsson 
leikmyndahönnuður sá um upp-
setningu á sögu félagsins.

„Frá því að Fjósið var opnað í vor 
hafa verið haldnar fermingar- og 
afmælisveislur í húsinu. Einnig 
hafa þar verið skírnarveislur og 
ýmsir fundir og ráðstefnur. Við 
höfum meira að segja verið með 
tónleika. Það hefur verið sniðugt 
að tengja saman Friðrikskapellu 
og Fjósið. Börn sem voru fermd í 
kapellunni löbbuðu síðan yfir með 
gesti sína og héldu veislu í glæsi-
legum salnum,“ segir Gunnar.

„Fjósið er auðvitað fyrst og 
fremst klúbbhús fyrir Valsmenn, 
þarna hittumst við fyrir leiki eða 
til að horfa á leiki í sjónvarpinu. 
Virkilega flott aðstaða til margs 
konar nota,“ segir hann. „Við sjáum 
um veitingar og getum útvegað alls 
kyns veisluborð. Í Fjósinu er lítið 
eldhús þar sem hægt er að útbúa 
smærri veislur. Hægt er að skipta 
veislusalnum. Einnig er aðgangur 
að veislueldhúsi í veislusölum Vals. 
Við hvetjum fólk til að koma og 
skoða þessa glæsilegu aðstöðu að 
Hlíðarenda.“

Þeir sem hafa áhuga á að notfæra 
sér aðstöðuna í Fjósinu geta hringt 
í Gunnar Kristjánsson í síma 853 
8088 eða sent tölvupóst á  
fjosid@valur.is.

Knattspyrnu-
félagið Valur býð-
ur upp á fallega 
veislu- og fundar-
sali að Hlíðar-
enda við miðbæ 
Reykjavíkur. Að 
auki er Origo-
höllin, íþróttahús 
Vals, frábært fyrir 
stærri viðburði.

gott hljóðkerfi fyrir tal 
og tónlist, ásamt stillan-
legri lýsingu. Píanó er í stóra 
salnum og bar til að afgreiða 
vínveitingar.

Fullbúið veislueldhús er inn 
af barnum sem hentar bæði sem 
móttökueldhús og eldhús til að 
fullelda og undirbúa veislur.

Origohöllin fyrir  
stórviðburði
Vert er að benda á íþróttahús Vals, 
Origohöllina, sem er upplagt fyrir 
stórtónleika, stórviðburði, stórar 
veislur og hátíðir.

Staðsetningin er einstök í borg-
inni alveg við miðbæ Reykjavíkur 
en samt með nægum bílastæðum 
og mjög auðveldu aðgengi, hvort 
sem er akandi eða gangandi.

Boðið er upp á heildstæðar 
lausnir í viðburðahaldi með gæslu, 
fullkomnu hljóðkerfi, ljósabúnaði 
og drapperingum um allan salinn. 
Í salnum er hægt að dekka upp 
fyrir sitjandi borðhald fyrir allt 
að 1.100 manns í einu og skapa 
einstaka stemningu með ljósum, 
skjávörpum og tónlist.

Á tónleikum eða stórviðburðum 
tekur höllin allt að 3.700 manns.

Margar af stærstu árshátíðum 
og veislum landsins hafa verið 
haldnar í höllinni og mikil reynsla 
er af fjölbreyttu viðburðahaldi.

Origohöllin er frábær 
staður fyrir stórtónleika 
og hvers kyns 
stórviðburði eins og:
● Árshátíðir
● Jólahlaðborð
● Brúðkaup
● Fermingarveislur
● Afmælisveislur
● Starfsmannafögnuði
● Erfidrykkjur
● Ráðstefnur
● Námskeið
● Tónleikar o.s.frv.

Fyrir bókanir og fyrirspurnir er 
hægt að senda tölvupóst á veislur@
valur.is og fá nánari upplýsingar um 
aðstöðuna og verð.
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Veglegur veislumatseðill í boði. Einnig er orðið við séróskum viðskiptavina.

Fundarsalir Hótels Kea eru vel búnir.

Hótel Kea er vel 
staðsett í hjarta 
Akureyrar við 
rætur Akureyrar-
kirkju.

Jón Fiðrik Þorgrímsson, veitingastjóri Hótels Kea.

Hótel Kea býður upp á sérsniðnar lausnir fyrir viðburði stóra sem smáa.

Lausnamiðuð samskipti eru 
einkunnarorð Hótel Kea á 
Akureyri þegar kemur að 

fundar- og ráðstefnuhaldi. Þar 
hefur verið tekið á móti gestum frá 
árinu 1944 og því komin á nokkuð 
víðtæk reynsla af hótelrekstri og 
veitingahaldi. „Við erum búin að 
vera í þessu í fjöldamörg ár og 
höfum því góðan grunn og mikla 
þekkingu á öllu sem við kemur,“ 
segir Jón Friðrik Þorgrímsson, veit-
ingastjóri Hótels Kea. Hann segir 
haustið líta afskaplega vel út og að 
aukinn þungi færist í bókanir vegna 
ráðstefnu- og fundarhalda með 
hverjum deginum.

Á Hótel Kea eru þrír ráðstefnu- 
og fundarsalir, Vaðlaberg, Stuðla-
berg og Hlíðaberg, sem hægt er að 
sameina í einn stóran sal. Salirnir 
eru tæknilega vel útbúnir til fundar- 
og veisluhalda, með aðgengi 
að skjávörpum, tjaldi, tölvum, 
ræðupúltum og hljóðnemum. Þá 
stendur til að endurnýja hljóðkerfið 
í sölunum í haust. Í stærstu útfærslu 
taka salirnir 170 manns í sitjandi 
borðhald og vel yfir þrjú hundruð 
standandi gesti ef um er að ræða til 
dæmis móttöku. Jón Friðrik leggur 
mikla áherslu á það að starfsfólk 
veitingasviðs leiti allra leiða til að 
verða við óskum viðskiptavina 
sinna. „Það eru vart til beiðnir sem 
við getum ekki leyst til að við-
burður gangi vel upp. Við vinnum 
náið með viðskiptavinum okkar og 
erum útsjónarsöm og lausnamiðuð. 
Við sjáum það að fyrirtæki koma 
hingað ár eftir ár sem hlýtur að gefa 
til kynna að þau séu ánægð með 
okkar þjónustu.“

Jón Friðrik segir að á Hótel Kea sé 
boðið upp á veglegan veislumatseð-
il fyrir hópa og stærri mannfagnaði 
en einnig sé tekið á móti séróskum 
og þá sett saman hlaðborð eða 
kvöldverður, allt eftir óskum við-
skiptavinarins. „Við bjóðum upp á 
sérsniðna matseðla fyrir hvert tæki-
færi, hvort sem það er fundur, ráð-
stefna, árshátíð eða brúðkaup. Þá 
hafa jólahlaðborðin okkar einnig 
verið mjög vinsæl meðal stórra og 
smárra fyrirtækja sem koma árlega 
til okkar á aðventunni.“

Unnið fyrir hádegi og svo 
hópefli
Hótel Kea þjónustar fjölbreyttan 
kúnnahóp með fundi og ráðstefnur, 
meðal annars félagasamtök, 
fyrirtæki og stofnanir og segir Jón 
Friðrik að gríðarlega margir fundir 
séu haldnir hjá þeim árið um kring. 
„Við erum meðal annars með fyrir-
tæki af höfuðborgarsvæðinu sem 
koma árlega og önnur sem koma 
alltaf annað hvert ár og funda hjá 
okkur. Þá eru nokkur fyrirtæki 
sem eru með starfsemi víða um 
land sem velja að sameinast hér á 
Akureyri og hittast. Það þykir gott 
að koma hingað norður til að fá 
fundarfrið sem kannski gefst ekki 
eins vel á höfuðborgarsvæðinu.“

Jón Friðrik nefnir einnig að ein 
helsta ástæða þess að Hótel Kea 
verði fyrir valinu hjá fyrirtækjum sé 
sá möguleiki að bóka heildarpakka. 
„Við erum með góða sali til að 
funda, við bjóðum upp á gistingu 
með morgunverði, fjölbreyttar 
veitingar ásamt Múlabergi sem er 
einn glæsilegasti bar á Norðurlandi 
þótt víðar væri leitað. Við finnum 

        Hótel Kea –  
Sérsniðnar heildarlausnir
Hótel Kea á Akureyri býður upp á fjölbreyttar lausnir þegar kemur að fundar- og ráðstefnuhaldi.  
Í vöxt færist að fyrirtæki af höfuðborgarsvæðinu velji Hótel Kea til fundarferða og ráðstefna.

það að fyrirtæki eru í vaxandi mæli 
að sækja í þessa þjónustu, til dæmis 
með tveimur fundardögum og 
einni til tveimur gistinóttum. Þá 
er oft unnið fyrir hádegi, hópefli 
eftir hádegi og svo kvöldverður og 
skemmtiatriði um kvöldið.“

Hluti af þjónustu Hótels Kea felur 
í sér aðstoð við skipulagningu við-
burða í heild og Jón Friðrik bendir 
á að starfsfólk veitingasviðs þekki 
vel til ferðaþjónustuaðila á svæðinu 
og geti því veitt ráðleggingar þegar 
kemur að styttri og lengri ferðum 
frá hótelinu. „Það er heilmikið sem 
hægt er að skoða í kringum Akur-
eyri, til dæmis fara á Kaldbak eða til 
Siglufjarðar, í Bjórböðin eða jafnvel 
í Kjarnaskóg til útivistar. Hótel 
Kea er auk þess vel staðsett í hjarta 
Akureyrar í göngufæri frá Listasafni 
Akureyrar, Hofi menningarhúsi, 
Græna hattinum og Sundlaug Akur-
eyrar svo eitthvað sé nefnt. Hótelið 
og staðsetning þess er tilvalin fyrir 
allar tegundir viðburða og fyrirtæki 
bæði stór og smá.“

Nánar má lesa um Hótel Kea á 
hotelkea.is.
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