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Information



Inn-og utsjekk

Mandag - fredag
Innsjekk fra kl. 15.00
Utsjekk kl. 12.00

Lørdag - søndag
Innsjekk fra kl. 15.00
Utsjekk kl. 13.00

Åpningstider

Frokost
Mandag-fredag  kl 0600-1000
Lørdag   kl 0700-1200
Søndag  kl 0730-1200

Kitchen & Table

Bar
Mandag-fredag kl. 16.00 - 24.00
Lørdag   kl. 15.00 - 01.00
Søndag  kl. 16.00 - 24.00

Restaurant
Mandag-fredag kl. 16.00 - 22.30
Lørdag   kl. 15.00 - 22.30
Søndag  kl. 16.00 - 22.30

24 timers Roomservice hele uken

Relax-avdeling
Mandag- søndag kl. 07.00 - 23.00
Kontakt resepsjonen om du ønsker badekåpe og 
tøfler.

Elixia, St.Olav
Mandag - torsdag kl. 06.00 - 22.00
Fredag   kl. 06.00 - 20.00
Lørdag   kl. 09.00 - 18.00
Søndag  kl. 10.00 - 20.00

Parkering
St. Olav parkeringshus ligger like ved siden av 
hotellet, og koster kr 100,- pr døgn.

Bagasjerom
Vil tilbyr oppbevaring av bagasjen din både før og 
etter ditt besøk.

WiFi
Alle våre hotellrom og fellesarealer har gratis 
trådløst internett. Få koden i resepsjonen, eller logg 
inn med ditt Nordic Choice Club medlemsnummer.

Strykejern og strykebrett
Vi har begge deler på alle våre hotellrom.

Glemt noe hjemme?
Fikk du ikke tid til å pakke alt du trenger under ditt 
opphold hos oss? Kontakt resepsjonen, så kanskje vi 
kan hjelpe deg.

Oppgrader rommet ditt
Les om våre ulike romkategorier på web. Ved kjøpt 
oppgradering inkluderer vi dagskort på Elixia.
 

Clarion Living Room
Se hva som rører seg i vårt Living Room. Oppdatert 
informasjon finnes i vår kalender.

Hotellinformasjon



Check in / Out

Monday - Friday
Check-in from 3 pm
Check-out 12 pm

Saturday - Sunday
Check-in from 3 pm
Check-out 12 pm

OPening Hours

Breakfast
Monday - Friday  6 am - 10 am
Saturday  7 am - 12 pm
Sunday  7.30 am - 12 pm

Kitchen & Table

Bar
Monday - Friday 4 pm - 12 am
Saturday  3 pm - 1 am
Sunday  4 pm - 12 am

Restaurant
Monday - Friday 4 pm - 10:30 pm
Lørdag   4 pm - 10:30 pm
Søndag  4 pm - 10:30 pm

24- hour Roomservice from Monday - Sunday

Relax-department
Monday - Sunday 7 am - 11 pm
Please contact the front desk for bathrobe or 
slippers.

Elixia, St.Olav
Monday - Thursday 6 am - 10 pm
Friday   6 am - 8 pm
Saturday  9 am - 6 pm
Sunday  10 am - 8 pm

Parking
St. Olav parking garage is right next to the hotel, 
and costs 100 NOK for 24 hours.

Baggage room
We offer baggage storage both before and after your 
visit.

WiFi
All rooms and common areas has free Wi-Fi. Get a 
code at the front desk, or use your Nordic Choice 
Club membership number. 

Iron & Iron board
You will find both an iron and an iron board at all 
rooms.

Forgot something?
If you forgot to pack something, please contact the 
front desk. We might just be able to help you. 

Upgrade your stay
Please read more about our room categories at our 
web page. We include a day pass to Elixia Gym when 
purchasing an upgraded room.
 

Clarion Living Room
Find out more about what goes on at the hotel 
during your stay. Check out the calendar at our web 
page for updated information about Clarion Living 
Room,

Hotel information


