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Velkommen
Radisson SAS Scandinavia Hotel er med sin beliggenhet midt 
i hjertet av byen det ideelle stedet for ethvert opphold i Oslo,
enten man reiser i forbindelse med arbeid eller fritid. Våre 
gjester nyter godt av hotellets sentrale plassering, med korte
avstander til forretningsstrøk, shopping og Oslos severdigheter.
SAS Flybussen stopper rett utenfor hotellets hovedinngang og
Nationalteateret Stasjon, som kun ligger i 5-minutters gåavstand,
tilbyr transportmuligheter med buss, tog og t-bane, samt flytog
til Oslo Lufthavn, Gardermoen. Hotellet er lett tillgjengelig fra
både E6 og E18.

Restauranter & Barer
ENZO Bar er det ideelle stedet, enten du ønsker en oppfrisk-
ende kopp kaffe, møte kolleger for en aperitiff før middag eller
bare nyte en av barens smakfulle småretter. Ønsker man litt mer,
tilbyr ENZO Restaurant en fristende og spennende meny som
er inspirert av farger og smaker fra Middelhavet, kombinert med
gode norske råvarer. Stedet passer både for travle forretnings-
lunsjer og hyggelige middager. For det helt spesielle, besøk
hotellets bar i toppetasjen. Summit ligger i 21 etasje, med en
fantastisk utsikt over byen og fjorden. Etter en travel dag med
møter, shopping eller sightseeing, nyt gjerne noe forfriskende å
drikke – mikset av våre dyktige bartendere. Summit er også et
godt utgangspunkt for en kveld på byen. 

Rom
Radisson SAS Scandinavia Hotel har 488 rom og suiter som 
tilbyr en blanding av moderne design og klassisk komfort. 
Lekre designersuiter, smakfulle hotellværelser og rom inspirert av
hav, himmel og fjord er bare noe av hva hotellet kan tilby. 
Alle rommene inkluderer gratis trådløst bredbånd, badekar og
spesialdesignede madrasser for våre gjesters absolutte komfort.

Velvære
Hotellets velværeområde, Lagoon, er stedet for avslapping 
og trening. Et innbydende svømmebasseng og saunaer gir våre
gjester en unik mulighet for en god start eller slutt på en travel
dag. Ved bassenget ligger også hotellets treningsområde, med
moderne treningsutstyr som passer både til den lille og den
store treningsøkten.

Kurs & Konferanse
Med 2000 kvadratmeter kan hotellet tilby banketter, messer og 
events med kapasitet for inntil 1.000 personer. Vårt team av
engasjerte kurs & konferanse-ansatte vil bistå med å planlegge
arrangementer på en profesjonell og personlig måte. Ikke bare
kan vi tilby flotte og moderne møtelokaler, men også en ideell
beliggenhet med kort vei til transport og byens severdigheter.
Våre 18 velutstyrte møterom er alle plassert i 1. etasje, 
noe som gir en unik og intim atmosfære.


