
▪ Book via vår hjemmeside: www.bestwestern.no/no_NB.html?corpId=01835850

Velg prisalternativet: Nordic Business Gold

▪ Kundenummer: 01835850

▪ Som kontraktskunde får du også 10% rabatt på møterom. Kontakt oss på: meeting@bwhhotelgroup.se eller se våre kurs- og 

konferansehoteller her:

▪ Registrer deg som Best Western Rewards-medlem her:

▪ Du kan også booke rom via vårt sentrale bookingkontor på 800 11 624 eller via e-post til booking.service@bestwestern.com. 

▪ Avtalekontakt: NMCU

Vi er glade og stolte over å være en av deres prioriterte
leverandører for hotellovernatting, og ønsker dere varmt 
velkommen til verdens største hotellfamilie med over 150 
unike hoteller i Skandinavia. Hvert eneste hotell drives av 
farge-sterke entreprenører som brenner for å skape levende
møteplasser med en sterk lokal forankring.

Vi vil at du skal føle deg som hjemme hos oss og som 
avtalekunde har du alltid tilgang til gode priser og spennende
tilbud. Booke rom kan du gjøre via vår hjemmeside eller per 
telefon til vårt sentrale bookingkontor. Instruksjoner for 
hvordan du går frem finner du nederst på denne siden, i tillegg
til et kart som viser alle lokasjoner du finner oss på i 
Skandinavia.

LA OSS SKJEMME DEG BORT

Husk å registrere deg som medlem i vårt lojalitets-program, 
Best Western Rewards, så får du ekstra fordeler når du 
sjekker inn på våre hoteller. Samtidig tjener du poeng basert
på overnattingene dine, som du kan benytte til frinetter ved 
alle våre hoteller i hele verden. Poengene kan også brukes
på gavekort hos noen av våre utvalgte partnere.

Om du allerede er medlem av en annen hotell-kjedes
lojalitetsprogram sørger vi selvfølgelig for at du får samme 
nivå hos oss med tilsvarende fordeler. Vi kaller dette Status 
Match, og du kan lese mer om hvordan du går frem for å få 
dette under.

Som avtalekunde får du også rabatt på møte- og
konferanserom.

https://www.bestwestern.no/firmaavtale/konferanse-og-event
https://www.bestwestern.no/best-western-rewards
mailto:booking.service@bestwestern.com


DU NÅR OSS DØGNET RUNDT!

Nøl ikke med å kontakte vår salgsavdeling i 

Norge om noe er uklart eller om du har spørsmål. Du når oss 

på sales@bwhhotelgroup.no.

Dersom du trenger hjelp med en reservasjon 

eller har spørsmål om Best Western Rewards 

kan du ta kontakt med vårt sentrale bookingkontor på 800 

11 624 eller 

booking.service@bestwestern.com.

Gardemoen

Mo I Rana


