VELKOMMEN TIL OSS PÅ
QUALITY AIRPORT HOTEL
GARDERMOEN

NOEN MØTER
KREVER KANSKJE NOE MER ENN
EN FLIPOVER?

Quality Airport Hotel Gardermoen er et av Norges
ledende kurs- og konferansehotell.
Vår beliggenhet er ideel for konferanser med bare
45 km til Oslo sentrum og 5 minutter med shuttlebuss
til Oslo Lufthavn Gardermoen.

Ingen oppgaver er for store eller små og vi er
behjelpelig med å skreddersy deres arrangement.
Med kursverter tilgjengelig hele dagen som har en
innstilling om at “alt løser seg” venter vi bare på
en utfordring fra dere.

Vi har skogen som nærmeste nabo. Her finner du flotte
turløyper, badeplass på sommeren og skøytebane på
vinteren.
I tillegg har hotellet store grøntarealer uten naboer
eller innsyn, som blir brukt sommer som vinter, til
grillfester, teambuilding, utstillinger og pausearealer.
Med egen godkjent rappeleringsvegg er det også
duket for spennende aktiviteter.

Vi vet at konferanse kan være krevende og har naturligvis
tatt hensyn til dette. Med Quality Breaks har du alltid
tilgang til ulike forfriskninger og noe å bite i.
Kaffe, te, isvann, sjokoladedrikk, frukt og kaker kan du
forsyne deg med hele dagen.

ROM FOR ALLE
Hotellet har totalt 326 rom, og vi står klare til å ta i mot
inntil 600 gjester med behov for en god natts søvn.
Av disse er 39 allergirom og 4 suiter.
Rommene er store, funksjonelle og av høy standard.
Alle våre rom har tilgang til trådløs internett oppkobling (WLAN).
Gleden av å åpne døren til et hyggelig rom og legge
seg i en god seng er en viktig del av den totale hotellopplevelsen.

I tillegg har Quality, som eneste hotell, egen soft-is
og popkorn maskin for alle konferansegjester.
Et tilbud som er gratis og som myker opp stemningen
og får smilene til å sitte litt løsere.
Velbekomme!

• 326 ROM • HEIS • STRYKEROM • RESTAURANT • BAR / SALONG • SELSKAPSLOKALE • KONFERANSEROM • SHUTTLE BUSS
• GRATIS PARKERING • RØYKFRITT • TRENINGSROM • GRATIS TRÅDLØST BREDBÅND • KABEL-TV • VALUTAVEKSLING

KOS DEG

VI BRYR OSS!

Hotellets samlede restaurantkapasitet er på 365
gjester. I tillegg til buffet-restaurant og banketter,
finner du en egen à la carte restaurant med internasjonal meny.

Vi er oppatt av sunnhet og trivsel for våre gjester og
informerer om vår økologiske frokost, og hva med en
gratis Fairtrade kaffe?

I hotellets bar er det levende musikk på piano seks
dager i uken. Her finner du god og lun stemning
etter en travel dag med konferanser.
Baren har en kapasitet på over 200 gjester.

I tillegg kan du ta deg en treningsøkt enten i vårt
treningsrom eller en tur ut i frisk luft.
Sykkel er tilgjengelig for deg utenfor hovedinngangen,
eller du kan ta deg en runde i en av turløypene bak
hotellet.
Valget er ditt!

BESTILL DITT OPPHOLD PÅ:
Tlf:
E-mail:

+47 63 92 61 00
q.gardermoen@choice.no

EN IDEEL MØTEPLASS
FOR STORE OG SMÅ...
...styremøter, landsmøter, kick-off´s og produktlanseringer, årsfester eller selskaper.

OVERSIKT AV VÅRE SALER,
RESTAURANT OG BAR
Rakne-salene 3 til 7
Ullr-salene 1 til 7

Rakne-salene 1 til 4

Resepsjon

Restaurant

Bar

Aker-salene 1 til 12

Gratis parkering

Kapasitet i våre saler:

323 GJESTEROM - 605 SENGER - 36 MØTELOKALER - 450 PERSONER I PLENUM

Quality Airport Hotel Gardermoen | Jessheim Nord | 2050 Jessheim | Phone: 63926100 |
q.gardermoen@choice.no | www.choice.no

For rask og sikker levering av dine viktige forsendelser,
- ring Jetpak
Vi leverer i Norge, Norden og til Europa samme dag!

Tlf 09899 · www.jetpak.no

Hos Dolly Dimple’s står den ekte smaken i fokus: Ferske bunner som
bakes på egne bakerier hver eneste dag, saus med egne krydderier og
marinader, utvalgte råvarer og en smakfull osteblanding bestående av
gulost og mozzarella – et perfekt utgangspunkt for jakten på Norges beste pizza!

www.visitromerike.no

