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hotellinfo;
Comfort Grand Central
Jernbanetorget 1
0154 Oslo
Telefon: 22 98 28 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:
Midt i Oslo, på Oslo Sentralstasjon – Østbanehallen, venter
et av Nordens kuleste hotell. Comfort Hotel Grand Central
åpnet i 2012, og har en beliggenhet få, om noen, kan
matche. Bjørvika vokser rett bak hotellet, Operaen ligger
ved siden av, og Karl Johan og Jernbanetorget ligger rett
utenfor døra. Ikke minst er hotellet bokstavelig talt omringet
av et nytt, innendørs torg med yrende folkeliv. Og likevel er
alle de lydisolerte rommene helt, helt stille.
Vi pleier å si til gjestene våre at de sparer omtrent en time
på reising ved å bo her. Den timen kan du bruke til akkurat
hva du vil. Trening? Ta en øl med en gammel kompis?
Spasere rundt i "Ø" og prøve noen deilige småretter? Eller
kanskje bare rekke et tidligere fly?
Valget er ditt. Hotellet kan nåes via hovedinngangen til
hallen eller via inngangen fra Sjøsiden. Kommer du med
Flytoget? Da kan du gå tørrskodd rett ned til hotellet via
hallen.

Slå deg ned i vår co-work lobby med laptopen for å få gjort
ferdig litt jobb. I vår Barception kan du kjøpe deg byens
billigste kaffe og påfyll er alltid uten kostnad.
Trenger du å svette ut litt er treningsrommet vårt i etasjen
over lobbyen døgnåpent. Her finner du alt du trenger for en
funksjonell treningsøkt, i tillegg til frivekter, tredemøller,
romaskin, assult bike samt squat rack.
Det har skjedd store forandringer i Østbanehallen. Etter å ha
blitt pusset opp over lengre tid, åpnet hallen på nytt 5.
februar 2015, under navnet "Ø". Hotellet er dermed
omkranset av flere restauranter der du kan få alt fra
burgere, sushi, kaffe og iskrem, til norske, franske og
italienske delikatesser, håndlaget konfekt, lokalbrygget øl og
et matmarked. I tillegg vil du her finne butikker med blant
annet olivenoljer og tapenader, blomster og
hudpleieprodukter. Kan det bli særlig bedre?
Oslo Sentralstasjon ble bygget i 1854, og byens første
jernbanespor startet der hotellet i dag ligger. Vi har beholdt
byggets sjarm fra fordums tid, og latt Norges beste
designere og interiørarkitekter bygge vårt drømmehotell. Er
du nysgjerrig?
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