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konferansetilbud
Oslo Airport Hotell 



Sentralt på Gardermoen
Kun 5 minutter unna flyplassen...

• Moderne, lyse møterom
• Gratis parkering
• Oversiktlig hotell
• Aktiviteter for alle
• Spennende pausemat

• Inntil 200 personer i konferanse
• 153 rom, 100 nyoppussede
• Restaurant, lobby & bar
• Lounge
• Utstilling og mini-messer
• Event i Flymuseet



Vi åpner for mange muligheter...

Utstillinger og messer

Vår lobby er unik og tilrettelagt for 
utstillinger og mini-messer. 

Våre inngangsdører er laget spesielt 
med tanke på deg som ønsker å 
kjøre inn biler, båter eller andre store 
gjenstander som setter sitt preg på 
arrangementet. 

Årets største arrangement

Årsfest, jubileum eller et viktig 
kundearrangement?

Vi hjelper deg å gjøre 
arrangementet begivenhetsrikt.

Benytt plenumssalen som konfe-
ransesal på dagen, og bankettsal på 
kvelden. 
Scene, egen bar, runde bord, lang-
bord, bankett, buffet.....vi legger opp 
slik du ønsker.

En vill idé?

Test oss, det er ikke overraskende 
om vi klarer å gjennomføre det!



Hotellet 
Hotellet har 153 flotte rom i forskjellige kategorier og med sine 11 moderne møte- og 
konferanserom med kapasitet fra 2 - 160 personer, tilfredsstiller vi alle våre gjesters 
behov. 

Den gode atmosfæren starter i vår lobbybar, hvor kursgjestene samles til en forfrisk-
ning før kveldens middag. Vår restaurant Cockpit er fordelt over to plan med samlet 
kapasitet på 200 personer. Vi har selvfølgelig gratis trådløst nettverk og parkering til 
alle våre gjester. 

Beliggenhet 
Hotellet ligger sentralt på Sør Gardermoen, ved Forsvarets flysamling. Kommer du med 
bil følg RV 35. Reiser du med fly eller tog, benyttes shuttlebuss fra flyplassens platt-
form 37. 
Bussen går t/r hotellet hvert 20. minutt, bussturen tar ca 5- 7 minutter. 

Våre nyoppussede rom 
Alle våre 153 rom er utstyrt med parkettgulv, 
flisbelagt bad med dusj, wc og hårføner. 

Vi gode senger, støyisolerte vinduer og lys-
tette gardiner. Alle våre rom har telefon og alle 
med et godt utvalg av TV kanaler, samt gode 
arbeidsbord for den som vil jobbe på rommet. 

100 rom er nylig renoverte og fremstår som 
freshe og komfortable.

Om ossOm oss
Vi takker for at du har meldt interesse for nettopp vårt hotell, og ser frem 
til å gi deg et godt tilbud, og muligheten til å ta i mot dere som 
konferansegruppe snart.



Frokost 
Vår frokostbuffet består av både varme og kalde retter samt frisk frukt og nytraktet 
kaffe. Vi har et godt utvalg av sunne frokostblandinger og yoghurter. 
Dersom dere skal ut på aktiviteter eller skal ut og reise er vi behjelpelige med å lage 
egne matpakker. Må avtales på forhånd. 

Lunsj 
Lunsjen er smakfull, variert og laget av ferske råvarer. Lunsjen serveres som buffet 
(over 50 personer), eller tallerken servering. Vi tilpasser ditt måltid etter dine ønsker
og behov. 

Konferansepauser 
Ved ankomst tilbyr vi fruktbuffet, kaffe/te hele dagen og på ettermiddagen tilbys 
kakebuffet. Dette serveres i et sentralt område slik at dere får anledningen til å strekke 
på beina, og ikke minst lufte gode ideer. 

Konferansemiddag eller bankett 
I vår hyggelige restaurant Cockpit kan dere nyte deilige retter fra våre egenkom-
ponerte konferansemenyer i en lun atmosfære. 

Ønsker dere å gjøre ekstra stas på selskapet har vi ulike oppgraderings alternativer. 
Vi tilbyr skreddersydde bankettmenyer og vinpakker. Dette vil garantert bli konfe-
ransens høydepunkt. 

ServeringServering



Effektive og brukervennlige lokaler med moderne komfort og AV utstyr. Våre konfer-
anseverter er på plass med nødvendig kompetanse og sørger for at alt er i orden i 
god tid før kursdeltagerne kommer. Vi har egne sjekklister som dokumenterer at ditt 
møterom er sjekket og klart. 

Styrerom 
Vårt styrerom Måløy har god plass til 18 personer med moderne teknisk utstyr og 
interiør. Rommet kan også brukes til møter opp til 26 personer i klasseromsoppsett. 

Plenumsal 
Vår plenumsal Andøya/Lofoten tar inntil 136 personer i klasserom, 180 i kino. Rommet 
har god ventilasjon, behagelig lyd og komfortable stoler. Det er utstyrt med alt innen 
teknisk utstyr, individuell lyd- og lysstyring for de to salene. 
Andøya tar opptil 76 personer og Lofoten 42 personer i klasserom. 

Grupperom 
Våre 3 grupperom brukes også i forbindelse med større kurs. Rommene kan også leies 
som møterom. Disse rommene er utstyrt med konferansebord til 8 personer, flipover 
og whiteboard. Gode og effektive arbeidsrom. 

Utstillinger 
Vår lobby er unik og spesielt tilrettelagt for utstill-
inger og messer. Våre inngangsdører er laget spesielt 
med tanke på deg som ønsker å kjøre inn biler, båter 
eller andre store gjenstander som setter sitt preg på 
arrangementet. 

Møterom 
Vi har 5 møterom i størrelsesorden 6-36 personer. 
Møterommene har alle prosjektor/lerret eller flat-
skjerm til oppkobling av PC. Rommene kan også 
brukes til grupperom i forbindelse med større kurs. 

KonferanselokalerKonferanselokaler



Gjør noe helt spesielt sammen med dine kolleger i unike omgivelser!

Vi har hatt stor suksess tidligere med å ha samlinger på Forsvarets flysamling. 
Nå har vi åpnet for denne muligheten igjen, og ønsker våre gjester velkommen til en 
helt spesiell opplevelse. La de historiske flyene sette rammen rundt ditt arrangement.

Forsvarets flysamling ligger ca 70 meter fra Best Western Oslo Airport Hotell. 
Samlingen består av fly fra 1. og 2. verdenskrig og frem til dagens moderne jetfly. 

Guidet tur kan bestilles, og denne blir gjort av flygere som faktisk har fløyet mange av 
disse maskinene selv. 

Tid: Ca. 1 time. 
Kan gjerne kombineres med aperitif før middag - med eller uten guiding for grupper 
fra 2-300 personer. 

Middager under flyvingene kan arrangeres for grupper opp til 100 personer.

Ta kontakt med oss så lager vi noe helt spesielt for ditt arrangement!

Norges kuleste møterom?Norges kuleste møterom?



Vi ser frem i mot å hørte fra deg!

Kom gjerne på en uforpliktende visning og lunsj.

Oslo Airport Hotell 
- ditt fleksible hotell på Gardermoen!
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