Nord-Norges eldste hotell
Helt siden 1794 har handelstedet tatt imot overnattings og bespisningsgjester.
Fru Haugans Hotel og restaurantene har vært drevet og eiet av samme familie
siden 1885.
Hotellet har i dag 129 rom, 2 restauranter, 2 barer og en spektakulær uteservering med stor hotellhage på elven Vefsna sine bredder.
Sentralt på Helgeland, ligger vakre Mosjøen. Herfra kommer du raskt og enkelt til
alle severdigheter og turistattraksjoner på Helgelandskysten og Indre Helgeland
ved Børgefjell Nasjonalpark.

Full inspection

Sov godt på Fru Haugans Hotel
På Fru Haugans Hotel har hotellgjester sovet godt siden 1794. Som gjest på hotellet
kan du forvente nydelig innrede rom med fantastiske senger. Vi har 2 flotte suiter.
En i den historiske delen samt en i vår nye hotellfløy med fantastisk utsikt. Felles for
begge suitene og alle rom er at du kan føle deg trygg på en god natts søvn.
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Deluxe rom

Dobbel Superior rom 2

Dobbel Superior rom 3

Suite

Restauranter og barer
I over 220 har mattradisjoner og yrkesstolthet preget hotellets fasiliteter. Alle våre
serveringssteder er unike og har sin egen historie. I den eldste delen av hotellet
finner man Restaurant Ellen og Fruen Bar. Her serveres et bedre måltid og deilig
drikke i historiske omgivelser. Hagestuen, hotellets festsal, har et delikat, klassisk
interiør som legger til rette for hyggelige matopplevelser og spennende tilstelninger.
Vårt siste tilskudd på Fru Haugans Hotel er Hjørnet Bar og uteservering. I lekre lyse
lokaler, kan man nyte en spektakulær utsikt med tilhørende uteservering og en
vakker hotellhage.
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Kurs og konferanse
Sentralt på Helgeland, midt mellom Sandnessjøen, Brønnøysund og Mo i Rana finner
du Mosjøen og fru Haugans Hotel. Her møtes dine kurs og konferansegjester enkelt og
alle har kort reisevei fra andre byer i regionen. Tilreisende fra resten av landet kommer
seg enkelt til Mosjøen med Fly, tog eller bil. I april 2015 åpnet vårt nye konferansesenter
og våre historiske bygninger er pusset opp samtidig som hotellet har fått en ny fløy.
Den gode servicen og de historiske rammene har vi selvsagt bevart.
Vi har stuer og møterom i alle størrelser med en kapasitet fra 8 - 300 personer.

Konferanse

Hotellmuseet
Besøk Fru Haugans Hotels eget museum! På hotellmuseet kan du se gjenstander som
er tatt vare på under hotellets over 220 års gamle historie. Museet er plassert i Sjøgatas eldste hus og ble benyttet som både bolighus og stabbur i sin tid.
I 1882 gikk Schrøders Hotell konkurs og de fleste gjenstander forsvant fra hotellet. Fru
Ellen Haugan startet så sitt eget hotell i 1885 under navnet Fru Haugans Hotel og det
har vært i familiens eie siden den gang. Opp gjennom årene ble det anskaffet mange
saker og ting. Heldigvis ble mange av gjenstandene som ble brukt i den daglige drift
etter hvert ikke bare kastet på skrothaugen, men tatt vare på i mange av loftrommene
som fantes i gammelbygningen fra 1866.

Hotellmuseet

