
Hotell – Kurs & Konferanse
www.letohallen.no

•  Hotell
•  Messer og Utstillinger 
•  Kurs og Konferanser  
•  Ferie og Fritid 
•  Banketter og Selskaper

Følg oss på facebook

www.facebook.com/letohallenhotel



BEST WESTERN LetoHallen Hotel er en
utmerket arena for alle typer kurs & kon-
feranse, messer, utstillinger, banketter,
kongresser og events!

Vi ønsker å være en kreativ og profesjonell samarbeids-
partner som kan bidra til at du som kunde får dekket
dine arrangementsbehov på en best mulig måte. Hos
oss kommer du til ”dekket bord” og personlig service er
en selvfølge hos oss. Vi tilbyr 102 rom og over 200
senger. Rommene har en god standard, er hyggelig og
har et lyst og trivelig interiør. Alle rom er utstyrt med
dusj/wc, telefon, kabel-TV og trådløs tilgang til internet.
Vi tilbyr enkelt, dobbelt, familierom, og suiter. 

Innendørs parkering
Med vår sentrale beliggenhet i forhold til Gardermoen
og E6 er vårt hotell et naturlig valg for mange. Vi har
spesielt gunstige sommerpriser og BEST WESTERN
LetoHallen Hotel har egen stor og gratis parkerings-
plass samt også egen innendørs parkering.

Mat & drikke 
Vårt kjøkken har et variert tilbud fra enkle smørbrød
til gode og store buffeter. Vi har også egne selskaps-
lokaler og egen cateringavdeling. For arrangement,
messer og konferanser tilpasser vi råvarer og meny i
tråd med kundens ønsker og vi synes utfordringer er
spennende. Vi har alle rettigheter.

Kurs & konferanse - Best Meeting
Best Meeting er en sammenslutning med hoteller i
BEST WESTERN som har kurs og konferansefasiliteter.
Felles for oss alle er er at vi følger standarer som
prosjektor/trådløst nettverk i møterommene, over-
head, høytalere, lerret, flipover, TV, DVD spiller, video-
spiller og selvfølgelig penn og papir. I tillegg tilbyr vi
isvann, kaffe og te hele dagen og en konferansevert
vil være tilgjenegelig for dere under hele oppholdet.
På BEST WESTERN LetoHallen Hotel har vi en ny og
moderne konferanseavdeling. Vi har gunstige priser
for alle typer møter både med og uten overnatting og
bespisning. Vi kan tilby alt på et sted med både konfe-
ranse, bespisning og overnatting for 200 personer.
Er det et dag-arrangement kan vi ta opp til 5800
personer. Vi er kjent for vår store fleksibilitet og
gode personlige service.  Velkommen til oss!

Best Western Hotel Norway er en medlemskjede med
privateide Best Western hoteller over hele landet.
Engasjert vertskap setter sitt personlige preg på hotel-
lopplevelsen for gjesten. Samtidig har Best Western
hotellene krav til felles kvalitetsstandard som gjør at du
som gjest vet hva du kan forvente og at det er samsvar
mellom produkt og pris.
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telefon 63 95 91 00

hotellet.
102 rom med dusj, wc, kabelTV, telefon,
og trådløst tilgang til internett.

veibeskrivelse.
Hotellet egner seg godt til overnatting
om man er på vei til eller fra Oslo Lufthavn
Gardermoen eller Oslo sentrum.  Vi ligger
rett ved E6 på Dal i Eidsvoll kommune

Vi hjelper deg gjerne
med mer informasjon!
firmapost@letohallen.no

tlf 63 95 91 00

Lokale Skole Kino Selskap
Aker 1 50 90 45
Anker 2 35 70 30
Anker 1+2 100 180 90
Anker 3 8 personer - -
Anker 4 20 35 25
Sedsvoll 1 16 24 -
Sedsvoll 2 16 24 -
Sedsvoll 1+2 36 48 -
Sedsvoll 3 16 24 -
Sedsvoll 4 16 24 -
Hall 1 1000 2000 1400
Hall 2 700 1600 1000
Hall 3 700 1600 1000
Arrangementskontor 15 personer - -
Søylesalen 400 600 450
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