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Clarion Hotel The HUB 
 

Biskop Gunnerus gate 3 

0106 Oslo 

Telefon: 23 10 80 00 

Hvordan finne fram? 
Clarion Hotel The Hub er et norsk hotell i Oslo som tilhører 
Nordic Choice Hotels. Det ligger overfor Europarådets plass, 
like ved Oslo City og Jernbanetorget i Oslo sentrum. Hotellet 
er et av Norges største hoteller, med 810 rom. Med Oslos 
beste beliggenhet, rett ved Oslo S og Jernbanetorget, byr 
Clarion Hotel The Hub på en unik hotellopplevelse. 
 

Om hotellet:  
Med den beste beliggenheten midt i Oslo sentrum og som 
nærmeste nabo til Norges største knutepunkt, Oslo 
Sentralstasjon, er Clarion Hotel The Hub det perfekte 
utgangspunkt og hotell for Oslo-opplevelser. Clarion Hotel 
The Hub er et nytt og spektakulært hotell som gir deg 
spennende mat med lokal forankring, arenaer for å 
inspirere, utfordre, skape og dele. Med umiddelbar nærhet 
til byens beste barer, konserter og restauranter, gjør du mer 
enn å bare sove. Midt i hjertet av Oslo: Clarion Hotel The 
Hub ligger midt i hjertet av Oslo med trikk, t-bane, tog og 
flytog rett utenfor hotelldøren. Fra hotellet er det bare noen 
minutters gange til blant annet Oslo Sentralstasjon, 
Youngstorget, Karl Johans Gate, Grünerløkka og Bjørvika. 
Clarion Hotel The Hub er Oslos ledende forretningshotell og 
naturlige førstevalg som arena for alle typer kongresser, 
konferanser, møter, konserter og andre 
kulturarrangementer. Vi inviterer til festmiddag på the HUB. 
 

Clarion Hotel The Hub tilbyr 810 moderne rom med 
innovative løsninger for teknologi. Alle våre rom har 55" 
SmartTV med mulighet for streaming og romnøkkel 
gjennom Nordic Choice Hotels sin app. Flere rom har 
fantastisk utsikt over Oslo, og en privat balkong eller terrasse 
som den kan nytes fra. Mange av våre rom er tilpasset 
rullestolbrukere, hørselshemmede og svaksynte. Kontakt oss 
for mer informasjon om våre handikaptilpassede rom og 
fasiliteter. 
På toppen av Clarion Hotel The Hub er det en stor takåker 
som serverer gjester med ureiste råvarer og grønne 
opplevelser. Med GrowHub tester vi en helt ny måte å dyrke 
mat i byen på, som er bærekraftig og økonomisk. Gjester og 
locals som besøker Clarion Hotel The Hub får servert smaken 
av Oslo gjennom sunn, ekte og kortreist mat. 
Hos oss skal gjestene våre oppleve en "love affair" mellom 
tidlig klassikere, balansert design og fremtidens 
banebrytende design. Lund+Slaatto Arkitekter er arkitektene 
som står bak utformingen av hotellet. Anemone Wille Våge 
er interiørdesigner for restaurantene og fellesarealer. 
Björkén Architects har utformet hotell- og møterom, der de 
fokuserer på å skape rom som utstråler varme, intimitet, 
eleganse og liv. 
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