
Clarion Hotel Royal Christiania ønsker INFERNO familien 
velkommen tilbake i 2011! 
 

I 2011 samles artister, fans, media og bransje igjen under taket på INFERNOs 
festivalhotel; Clarion Hotel Royal Christiania for fem dager med fest, galskap og 
en god natts søvn mellom slagene.  
 
“Vi ønsker Inferno festivalen hjertelig velkommen tilbake til oss sier Annie 
Kristi Korsmo, Director of Sales, hos Clarion Hotel Royal Christiania, og 
legger til: Det var virkelig moro å ha INFERNO familien på besøk denne påsken. 
Hotellet var fylt med svartkledde og glade mennesker fra fjern og nær og 
stemningen var på topp fra første dag, både for gjester og ansatte. Vi gleder oss 
allerede til påsken neste år og ser fram i mot videre samarbeid. 
 
Kort avstand til ALT! 
Clarion Hotel Royal Christiania har spesiell sentral beliggenhet og ligger i 

gåavstand til alle konsertstedene, klubbene, flytoget og annen offentlig transport. Hotellets beliggenhet 
er også gunstig som startpunkt for de forskjellige bussturene og utfluktene som arrangeres under 
Inferno. 
 
Sjekk ut fasilitetene her: 
http://www.action-photo.no/multiplayer/clarionroyal/30/Tourviewer_ch_royal_v6.html 
  
MFO Inferno Music Conference på Clarion 
I samarbeid med Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) arrangeres MFO Inferno Music Conference på 
festival hotellet. Her møtes artister, plateselskaper og annen musikkbransje for å knytte nettverk og 
felles kompetanseutvikling.  
 
Djevelske priser for INFERNO gjester: 
Start din INFERNO uke i Oslo med akkreditering og innsjekk til riktig musikk og omgivelser på Clarion 
Hotel Royal Christiania. Hotellet vil være fylt med med stands, utstillinger og live bandintervjuer. I løpet 
av INFERNO uka arrangeres det INFERNO vorspiel i hotel lobbyen, ekte metal frokost hver morgen 
og en haug av INFERNO aktiviteter for alle gjester.  Clarion Hotel Royal Christiania har pusset opp og 
har fått 100 nye rom, er du tidlig ute kan en av de bli dine! I år var alle rom utsolgt lenge før INFERNO 
festivalen startet så sikre deg et rom allerede nå.  
 
INFERNO PRISER*: 

 Dobbeltrom 999,-(449,5 pr.pers) inkl. frokost 

 Enkeltrom 666,-inkl frokost 

 Ekstra seng: 240,- 

 Gratis nett 

 Metal radio døgnet rundt 

 INFERNO TV 

 INFERNO Bar 

 Svømmebasseng og treningssenter 
 
*For perioden 17-25 april 2011. Inferno prisene gjelder for bookinger gjort fram t.o.m 1. mars 2011, 
etter det vil prisene øke med 20%.  
 
Book rom på : 
E-post: inferno.christiania@choice.no eller  Tel. + 47 23 10 80 92  
NB! Oppgi kode INFERNO 297355 for å få Inferno rabatt. 
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