
Quality Hotel Olavsgaard,
Oslo/Lillestrøm

Velkommen til Quality Hotel Olavsgaard! Du finner oss midt 
mellom Oslo og Gardemoen, kun 25 minutter med flybussen 
fra hovedflyplassen og 15 minutter med bil fra Oslo sentrum.

OM HOTELLET:
Quality Hotel Olavsgaard er et av over 170 hoteller i Nordic Choice kjeden. Navnet Olavsgaard
er ikke tilfeldig valgt, da det ifølge sagaen ligger på historisk grunn. I år 1022 ble det her 
utkjempet et slag mellom Olav den Hellige og raumerne under innføringen av kristendommen 
i Norge. Hotellet ble bygget i 1985 og hadde opprinnelig 62 rom men er senere utvidet til 
162 rom. Olavsgaard ligger sentralt plassert ved E6 og er et naturlig møtested for hele den
sentrale østlandsregionen når det gjelder kurs og konferanser.  

Vi har lagt vår sjel i å skape et hotell med atmosfære, og derfor er både personale og det
fysiske produkt viktig. Våre engasjerte medarbeidere er et team som er oppriktig interessert i
gjestens ve og vel. Vårt velrenommerte kjøkken er kjent for kvalitet og gode smaksopplevelser.
Gjennom 7 kunstprosjekter og over 20 000 bøker som pryder vegger og hyller på hotellet,
sørger vi for at våre gjester har tilgang til kultur. 

HOTELLET HAR FØLGENDE FASILITETER:
• 162 komfortable rom
• 27 gruppe/konferanserom med kapasitet opp til 220 personer
• Restaurant bestående av 3 stuer og vinterhage med totalt 200 sitteplasser
• Bar med alle rettigheter
• Flotte selskapslokaler
• Trivelig kafeteria
• Stor gratis parkeringsplass

Flybussekspressen frekventerer hotellet hver halve time og bussknutepunktet Olavsgaard
ligger vegg-i-vegg med hotellet.  
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KAPASITET:

Totalt antall rom: 162

Totalt antall senger: 250

Totalt antall suiter: 4

Handikaprom: 2

RESTAURANT:

Vinterhagen: 100

Stue 1: 38

Stue 2: 24

Stue 3: 40

Alle møte- og grupperom har dagslys, og er utstyrt med bla. Prosjektor, flipover og
whiteboard. De største møterommene har i tillegg DVD-spiller, taleanlegg og teleslynge.

BELIGGENHET:
Sentralt beliggende ved E6 midt mellom Oslo og Gardemoen. Flybuss/rutebuss
stopper på holdeplass vis-a-vis hotellet. Gratis parkering rett utenfor hotellet. 
Avstand fra Gardermoen lufthavn er 30 km, Lillestrøm 5 km og Oslo 20 km. 

LOKALER U-BORD KLASSEROM LANGBORD KINO
Balder 30 60 24 90
Embla 30 48 24 88
Frigg 30 70 24 100
Ask 30 48 24 88
Brage 30 60 24 90
Frøya 16 30 12 40
Ulv/Mjølner/Tyr/Sleipner 10 12 8 20
Idun 10 12 10 24
Munin 8 12 16
Hugin 10 8 15
Yme 10 14
Ull 12 12 8 14
Eir 8 12 8 14
Njord 28 50 20 84
Loke 16 24 12 36
Auditoriet 220 220
Olavsalen 50 160 40 200
Åsgaard 28 40 20 70
Tor/Urd/Verdane 10 12 8 16
Odin 12 8 16
Skuld 16 20 12 20
Midtgaard 16 30 12 40

ADRESSE:
Quality hotel Olavsgaard
Hvamstubben 11
2013 Skjetten
Telefon: +47 63 84 77 00
E-post: booking@olavsgaard.no
www.olavsgaard.no

KURS OG KONFERANSE:  
Hos oss kan du ha effektive og gode møter kombinert med lun og avslappende
atmosfære. Vi har totalt 27- møte og grupperom med kapasitet på inntil 220 personer,
og et innendørs messeareal på opptil 900 m2. Som kursleder hos Quality er du i
trygge hender. Møterommet er slik som du ble lovet – med teknisk utstyr, internett-
oppkobling og forfriskninger hele dagen. I tillegg til kaffe, te, vann, frukt og kake, har
vi også en egen soft-is og popkornmaskin – et populært tilbud som myker opp 
stemningen og får frem smilene. Våre bookingmedarbeidere har lang erfaring med 
å skreddersy og tilrettelegge alle typer arrangementer og kursvertene er aldri lenger
unna enn et taste-trykk, og vil gjøre hva de kan for å imøtekomme behov og ønsker. 

Vi har som mål å gi deg en litt gladere hverdag!

KAPASITET I VÅRE KONFERANSEROM


