Velkommen til
nabolaget Hasle Linie
Quality Hotel™ Hasle Linie finner du på Hasle,
sentralt i Oslo. Hotellet er moderne og åpnet
dørene i 2021. Med sin sentrale beliggenhet
er vi et populært stoppested både for gjester
som bor på hotellet – og for dem som ønsker
å benytte seg av våre mange fasiliteter.
Området hotellet ligger på, er «up and coming»
– et urbant område med historie tilbake til
Vinmonopolets tidlige år.
Hasle Linie skal være et tilbud til hele nabolaget.
Vi har en hyggelig bistro, som kan benyttes til
alle måltider, og en uformell bar med servering.
Du finner også døgnåpen lobbyshop for enkel
mat, snacks, brus og kaffe.
Hasle Linie kan by på en rekke muligheter for
enhver anledning! Kurs, konferanse, firmafester
og sosiale samlinger for å nevne noen! Store
eller små grupper, alle er velkommen. Er du av
den sporty typen? Hos oss har du tilgang til
fantastiske treningsmuligheter i samme bygg.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til
Hasle Linie – her er det rom for alle!

På Vinslottet finner du SPAR Hasle
Velkommen for en hyggelig handel!
Finn tilbudsavisen på SPAR.NO
Bøkkerveien 4, 0579 OSLO

Kurs, konferanser
og events
Vi har god erfaring med å avholde ulike kurs,
konferanser og events i våre mange konferanserom.
Uansett om dere er en mindre eller større gruppe,
er det ikke noe problem. Vi kan ta imot alt fra
styremøte for 8 personer til store konferanser for
450 personer.
Alle våre konferanserom har også blitt navngitt med
bakgrunn i områdets historikk. Derfor kan du ta
plass i blant annet: Poteten, Krydderhagen,
Tapperiet, Vinslottet m.m.
Og du, vi serverer popcorn og softis
ved alle kurs og konferanser!

Last ned Taxifix appen, raskeste veien til Taxi

Kundesenter: 02323

Rom for alle
Hos oss er det ulike romkategorier, alt etter ditt behov. Vi er også et
dyrevennlig hotell, så din firbente kamerat kan naturligvis bli med.
Vi har 211 rom i ulike kategorier. Våre største familierom tar opptil
6 personer, og vi tilbyr connecting-rom med egen dør imellom for
de som vil dele og likevel bo litt hver for seg.
For mer informasjon, se vår nettside www.nordicchoicehotels.no/
hotell/norge/oslo/quality-hotel-hasle-linie/hotellrom

Restaurant og bar
På hotellet finner du vår restaurant Bistro X. En hyggelig restaurant
med deilig mat, helt hjemmelaget. Du kan også besøke Bistro X selv
om du ikke er gjest på hotellet. Hva med en fresh og god
hotellfrokost en søndag morgen?
For en lettere matbit eller noe godt å drikke er Bar X stedet å være.
Her kan du finne dine favoritter! Sommerstid kan du nyte vår
uteservering og oppleve et yrende folkeliv. En samlingsplass for
både gjester og hele nabolaget.

Vi holder til få minutters gange fra Quality Hotel Hasle Linie.
Vi er det tannlegekontoret som har vært lengst på Løren/Økernområdet, helt siden 2001. Vi er kjent for god service i nærområdet.
Vi er tre kvinnelige tannleger og to sekretærer som er opptatt av
å gi god service i tllegg til god tannbehandling og tar oss også av
den engstelige pasienten.
Time før jobb?
Vi starter kl 7 med pasientbehandling og tilbyr mange forskjellige
tjenester.
Vi tilbyr også akutthjelp.
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Nabolaget
Det er enkel adkomst til hotellet med buss og T-bane. Flybussen
har også stoppested på Hasle på vei til/fra Gardermoen. Hasle ligger
mellom Sinsen, Tøyen og Økern, og er et relativt nytt område som
ikke er like kjent for alle enda, men her er det store muligheter for
en rekke aktiviteter like i nærheten av hotellet. Du finner blant
annet kjøpesenter, caféer, restauranter, padelbaner og Vallhall Arena
i nabolaget vårt. Grüneløkka ligger rett ved siden av, hvor du blant
annet kan lete etter skatter på markedsdagene eller besøke den
kulinariske Mathallen på Vulkan.
Er du i byen for andre ærend, er det også bare
noen få minutter reisevei til Oslo sentrum.

Velkommen til
nabolaget!
Vinslottet er en av hotellets nærmeste naboer.
Hos oss finner du det du trenger, enten du har glemt
tannbørsten, trenger nye briller, trenger plaster, ønsker deg ny
hårsveis, eller et deilig måltid i hyggelige omgivelser.
Flere av våre serveringssteder tilbyr også take-away.
Vi ønsker deg velkommen til byens beste bakevarer,
en hyggelig handel og gode opplevelser.
Åpningstider og mer informasjon finner du på
vinslottet.no
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Bli medlem i Nordic Choice Club
– mange gode fordeler og gratis medlemskap!
www.nordicchoicehotels.no/nordic-choice-club/bli-medlem
Quality Hotel ™ Hasle Linie
Bøkkerveien 15, 0579 Oslo
Telefon: 21 95 78 00
E-post: q.haslelinie@choice.no
www.nordicchoicehotels.no

