
A
APOTEK Nærmeste apotek finnes på Økernsenteret 

eller ved sentralbanestasjonen i Oslo sentrum.  

Resepsjonen har grunnleggende førstehjelpsutstyr  

og smertestillende. 

B
BAGASJEROM finnes ved resepsjonen. Bagasjen  

oppbevares på eget ansvar. 

BANK Nærmeste bank finnes på Økernsenteret .  

Her finner du også minibank til kontantuttak.

BAR finnes i hotellets i 9 etasje. Åpent alle dager  

fra kl. 17.00 

BANKETT Hotellet har bankett- og selskapsfasiliteter 

for opptil 350 personer. Alt fra små lokaler til storsalen 

kan leies.  

BENSINSTASJON ligger kun 700 meter fra hotellet, 

ligger på venstre side av Østre Aker vei.

 

BILUTLEIE kan gjøres feks. fra flyplassen. 

Kontakt resepsjonen for hjelp. 

BLOMSTER kan bestilles via resepsjonen. 

BOOKING av hotellrom i Nordic Choice Hotels kan 

gjøres på www.choice.no, e-post booking@choice.no 

eller tlf:  23 19 33 33. 

BRANNALARM Vennligst les rømningsplanen på 

rommet. Se også egen informasjon om dette.

BUDTJENESTE Kontakt resepsjonen for hjelp.

E
EKSTRASENG kan bestilles i resepsjonen for kr. 200,- 

per døgn.  Barneseng er kr. 100,-. 

ELEKTRISITET Strømkontakt finnes på soverom, stue 

og bad til 220 volt. Behøver du å låne adapter, spør 

resepsjonen.

F
FAKS kan gjøres fra resepsjonen hele døgnet. For 

inngående faks kan nummer+23 19 33 34 benyttes.

FLYPLASS Oslo Lufthavn Gardermoen ligger ca 45,5 

km fra hotellet. Se www.avinor.no for mer informasjon.

FLYBUSS Stoppestedet til flybussen ligger 200 meter 

fra hotellet, få en voucher fra resepsjonen som gir deg 

50% rabatt. Denne bussen går 3 ganger pr time, ta  

kontakt med resepsjonen for detaljer. 

FRISØR Nærmeste frisør ligger på Økernsenteret. Spør 

resepsjonen for timebestilling. 

FROKOST serveres i hotellets restaurant i 1. etasje. 

For åpningstider se oppdatert oppslag utenfor 

inngangen og i heisene.

FØRSTEHJELP Resepsjonen har grunnleggende 

førstehjelpsutstyr. 

G
GOLF Groruddalen Golfklubb ligger kun ca. 10 km  

unna hotellet. Se denne siden for mer informasjon. 

www.grorudgk.no

H
HÅNDKLÆR er tilgjengelig i vårt trimrom. 

Ønskes et ekstra sett til rommet vennligst kontakt 

resepsjonen.

I
INTERNETT Det er gratis trådløst nettverk på  

hele hotellet. Bruk ditt Nordic Choice Club medlems- 

nummer eller kontakt resepsjonen for dagens passord. 

Se også egen informasjon om dette. To datamaskiner er 

tilgjengelige ved resepsjonen med utskriftsmuligheter. 

ISBITER er tilgjengelig i baren, i tillegg finnes det en 

ismaskin utenfor heisen i 8 etasje.
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J
JERNBANE Nærmeste jernbane ligger i Oslo  

sentrum ca. 4 km fra hotellet. For mer informasjon 

se www.nsb.no. 

K
KOPIERING Du kan kopiere på svart/hvitt i resepsjonen 

til kr. 1 per ark og på farge i konferanse avdelingen til  

kr. 3 per ark. Her er det også skanning muligheter.

KREDITT Dette må avtales i god tid før innsjekk mot en 

kredittsjekk og gis kun til firma, ikke privatpersoner. 

KREDITTKORT Vi aksepterer Visa, Eurocard, American 

Express og Diners. Når du avgir kredittkort ved innsjekk 

holdes verdien for hele oppholdet samt 15 % ekstra slik 

at du kan sette det du ønsker på romregningen. 

M
MØTEROM Hotellet har møteroms kapasitet til opptil 

450 personer i den største plenumsalen. Utover den 

har vi flere møte- og grupperom samt et styrerom. 

MATALLERGI Har du spesielle ønsker er det bare  

å spørre, gjerne i forkant av oppholdet. Restauranten 

har også alltid glutenfritt brød til frokost og lunsj – vi 

oppbevarer ikke det glutenfrie brødet ute ved vår  

buffet, så ta kontakt med en av våre servitører. 

P
PORTO Resepsjonen kan frankere postkort, brev osv. 

til gjeldende satser. 

S
STRYKEBRETT og strykejern finner du på rommet.

T
TAXI kan bestilles fra resepsjonen eller ved å ringe 

02323. 

TRENING Velværeavdelingen i 9. etasje har et utvalg 

av treningsapparater. I tillegg tilbyr hotellet gode priser 

på et lokalt treningssenter. Spør resepsjonen for  

informasjon, samt kart over gode tur- og joggeløyper.

TV finnes på samtlige rom med både norske og  

utenlandske kanaler. 

TURISTINFORMASJON finnes rett ved resepsjonen. 

Alt fra kart til nyttige brosjyrer.

V
VEKKING via telefon kan bestilles i resepsjonen. 

VELVÆREAVDELING finnes i 9. etasje. Her har du 

fri adgang til badstue, og treningsapparater. Håndklær 

finnes der til utlån. Åpent alle dager 06-22.

VERDIGJENSTANDER kan oppbevares i resepsjonens 

safe dersom kapasitet. Hotellet er ikke ansvarlig for 

eiendeler på rommet. 

U
UTSJEKK er innen kl. 12 avreisedagen. Ved ønske om 

forlenget utsjekk vennligst kontakt resepsjonen.
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