Thon Hotel Arena
Nesgata 1
2004 Lillestrøm
Thon Hotel Arena er et moderne konferansehotell
med oppgradert frokost, restaurant og bar,
svømmebasseng og treningssenter. Hotellet ligger
sentralt på Lillestrøm, vegg-i-vegg med Norges
Varemesse og i kort gangavstand til togstasjonen.
Toget tar bare 12 minutter til Oslo sentrum og til
Gardermoen.
Klikk her for å bestille rom
Enkeltrom: kr. 1745,- pr. rom pr. døgn
Dobbeltrom: kr. 1945,- pr. rom pr. døgn

Radisson Blu Plaza Hotel
Sonja Henies plass 3
0185 Oslo
Med beliggenhet midt i sentrum er hotellet lett
å ankomme fra Oslo Sentralbanestasjon og
Flytogterminalen, hvor Flytoget har avgang og
ankomst hvert 10. minutt. Hotellet er nærmeste
nabo til Oslos storstue, Oslo Spektrum og nær til
byens handlestrøk.
Hotellet har to restauranter og tre barer, gratis
adgang til sauna, basseng og treningsstudio.

Klikk her for å bestille rom

Enkeltrom: kr. 1645,- pr. rom pr. døgn
Dobbeltrom: kr. 1845,- pr. rom pr. døgn

Grand Hotel
Karl Johans gate 31
0159 Oslo
Grand Hotel i Oslo er Norges mest kjente og
prestisjefulle hotell. Grand Hotel har en
nyrenovert takterrassebar med fantastisk utsikt,
nyrenoverte Palmen Restaurant, nye Othilia
lobbybar, Artesia Spa Grand
Hotel, fitnessrom og parkering.
Enkeltrom: kr. 1890,- pr. rom pr. døgn
Dobbeltrom: kr. 2140,- pr. rom pr. døgn

Klikk her for å bestille rom

Comfort Hotel Grand Central
Jernbanetorget 1
0154 Oslo
Comfort Hotel Grand Central er Oslos mest
sentrale hotell. Midt i Oslo, på Oslo
Sentralstasjon - Østbanehallen.
Bjørvika vokser rett bak hotellet, Operaen ligger
ved siden av, og Karl Johan og Jernbanetorget
ligger rett utenfor døra. Ikke minst er hotellet
bokstavelig talt omringet av et nytt, innendørs
torg med yrende folkeliv.

Klikk her for å bestille rom

Enkeltrom: kr. 1350,- pr. rom pr. døgn
Dobbeltrom: kr. 1450,- pr. rom pr. døgn

Smart Hotel Oslo
St. Olavs gate 26
0166 Oslo
Lavprishotellet ligger sentralt til i Oslo like ved
Nationaltheatret. Få minutters gange bringer deg
til slottet, Karl Johans gate, Aker Brygge, Operaen
og Nasjonalgalleriet. Alle Smarthotel har 24 timers
bemanning, gratis sykkelutleie, gratis WiFi
Klikk her for å bestille rom
og velsmakende skandinaviske frokostbuffet.
Enkeltrom: kr. 820,- pr. rom pr. døgn
Dobbeltrom: kr. 1020,- pr. rom pr. døgn
Generelle betingelser for hotellbestilling:
1. Priser: Prisen er per rom per natt. Prisene er inkl. mva og oppgitt i NOK (Norske kroner)
2. Romdisposisjon: Innsjekkingstid er fra kl. 15.00. Utsjekk varierer fra kl. 10.00 – 12.00 på forskjellige
hotell. Andre tidspunkter utover dette må avtales skriftlig med hotellet på forhånd. Bagasjerom er
tilgjengelig døgnet rundt.
3. Avbestilling: Avbestilling av hotellrom må være arrangør i hende skriftlig senest 30. september
2017. Ved for sen avbestilling vil firma bli belastet 100 % for sin reservasjon. Endringer av hotellrom
etter 30. september vil bli belastet med et endringsgebyr på kr. 250,- pr. person.
4. Betaling: Du vil motta en faktura i god tid før oppholdet til den e-mailadressen som ble oppgitt ved
bestilling. Fakturaen må være innbetalt i sin helhet før ankomstdato. Bestiller er fullt ansvarlig for
ekstra måltider, minibar og andre bestillinger til hotellet under oppholdet. Dette skal betales av
deltaker selv direkte til hotellet ved utsjekk.
5. MVA: Prisen er gitt på bakgrunn av eksisterende norsk lov. Hotellet og NPG AS forbeholder seg
retten til prisjustering dersom Norsk lov endres.
6. Bekreftelse: Du vil motta bekreftelse pr. e-post, så snart din reservasjon er mottatt.

