Hotell

Lysebu ligger kun en tjue
minutters kjøretur opp fra Oslo
sentrum, men allikevel nok til
å gi følelsen av å komme langt
vekk fra byens stress og mas.

Kurs og

Grønn konferanse
Vi er et stolt Miljøfyrtårn!
Det handler om å forvalte ressursene på en
ansvarlig måte. Lysebu
var det første hotellet
i Oslo som kunne tilby
Grønn konferanse.

Et historisk hotell

Kurs og konferanse

Lysebu er medlem i organisasjonen
De Historiske Hotel og Spisesteder, der
gjestfriheten og historieformidling er
kjernen i vertskapsrollen, slik at g
 jestene
får en unik opplevelse.

Du kan velge Fullpensjon eller Dagpakke.
Fullpensjon inkluderer lokalleie for møterom, 3-retters lunsj, pauseservering med
frukt og bakverk, kaffe/te hele dagen,
standard AV-teknisk utstyr, 4-retters
sesongens meny samt overnatting i
enkeltrom med frokost.

De Historiske Hotel og Spisesteder er
en uavhengig samling av Norges mest
sjarmerende hoteller og spisesteder. Som
takk for Danskehjelpen under krigen ble
Lysebu gitt som gave til Fondet for dansknorsk samarbeid i 1947.

Vår Dagpakke inkluderer lokalleie for
møterom, 3-retters lunsj, pauseservering
med frukt og bakverk, kaffe/te hele dagen
og standard AV-teknisk utstyr.

En av Norges
beste vinkjellere
Det amerikanske vinmagasinet Wine
Spectator har kåret vår vinkjeller til av
verdens beste, kåringen er vinens svar
på Michelinguiden over verdens beste
restauranter.
Vi kan også nevne at vår sesongvarierte
meny er viden kjent, og kan friste med
ekte nordisk mat og naturlige råvarer.

konferanse
– for den kresne

500 m.o.h.

85 hotellrom

Satelittgalleri for Henie Onstad

Møterom for 4-110 personer
Anerkjent vinkjeller

DJs, artister og alt
av underholdning

Matstudio
Velværeområde

Lyd • Lys • Konferanseutstyr
Aktivitetsleker • Streamingutstyr
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Covid-19 – Det er viktig for oss at alle våre gjester

skal ha et trygt opphold, og som tiltak i forbindelse med
Covid-19 situasjonen har vi justert våre rutiner slik at godt
smittevern i varetas på hele hotellet. Lysebu vil til enhver tid
følge de g
 jeldene regler fra myndigheter og NHO Reiseliv.
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Nyt sesongens
ferske råvarer!

