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Se & gJøRe
hele oslo bobler, vokser og blir en stadig mer spen-
nende hovedstad. her er det en høyoktan blan-
ding av gamle, brune kafeer, klassiske institusjoner 
som theatercaféen og et hav av ytterliggående og 
sylskarpe design- og motebutikker, barer og topp-
restauranter. Mest spennende er det kanskje i den 
tidligere arbeiderbydelen grünerløkka, som har gjort 
sin egen klassereise. ta trikken dit, til olaf Ryes plass, 
og ta deg en tilfeldig rusletur. her finner man det unge 
og bevisste norge og godt med stilsikre vannhull 
som Bar Boca og tea lounge.

OslO er en deilig by å 
vandre i bare man holder 
seg unna sentrum. Da 
blir den straks herlig søt 
og vennlig, med bydeler 
som ser ut til å ha vokst 
fram helt uten noen form 
for striks byplanlegging. 
Her blandes arkitektoniske 
stiler villig vekk – og en 
enkel bytur kan nesten bli 
en munter oppdagelses-

ferd. Dessuten blir byens 
historie raskt synlig på 
denne måten.

Ved fjorden ligger Akers-
hus slott og festning, opp-
ført på 1300-tallet under 
kong Håkon Vs ledelse. 
Midt i byen ligger det 
danske Oslo som minner 
om tiden da byen het 
Christiania og Norge var 
en dansk provins, og ved 
Akerselva finner man en 
hel rekke industriminner 
fra 1800-tallet. Av vikingti-
dens Oslo er det imidlertid 
nesten ingenting igjen. Til 
de bydeler som bør nevnes 
og besøkes hører bohem-
lekre Grünerløkka, de 

fasjonable naboene Frog-
ner og Majorstua (begge 
ligger i nærheten av Slottet) 
og fargerike Grønland.

holMenkollen  
SkiMuSeuM &  
hopptåRn
London har Big Ben, Paris 
har Eiffeltårnet og å plukke 
ut Oslos signaturbygning er 
akkurat like enkelt – det er 
den skinnende, hvite hopp-
bakken oppe på Holmen-
kollen. 2007 og i begynnel-
sen av 2008 er imidlertid 
siste mulighet til å beundre 
hoppbakken på en stund. I 

MunchMuSeet
Her finnes det meste av 
Edvard Munchs viktigste 
verk; Skrik, Det syke 
barnet, Madonna,  
Vampyren med flere. 
Adresse: Tøyengaten 53.
Tlf. 22 67 37 74.
www.munch.museum.no

det kongelige 
Slott
Slottet ligger midt i den 
behagelige slottsparken 
med sine dammer, og fra 
forsiden har man vakker 
utsikt over Oslo. 
Adresse: Drammensveien 1.
Inngang: voksne 95 kroner, 
barn 85 kroner. Billet-
tene kjøpes gjennom Bil-
lettservice 815 33 133 og 
hentes deretter på Posten. 
Kun åpent om sommeren. 
Sesongen 2007: 23. juni - 12. 
august. 
www.kongehuset.no

akeRShuS Slott 
og feStning
Her er en stor del av Oslos 
og Norges historie samlet 
i bygninger og museer. 
Grunnlaget for festningen 
er en middelalderborg borg 

mars 2008 skal den rives. 
Deretter skal det bygges en 
ny hoppbakke samme sted.
Adresse: Kongeveien 5.
Inngang: voksne 60 kroner, 
barn 30 kroner. 
Tlf. 22 92 32 64.

vigelandS  
SkulptuRpaRk
Gustav Vigelands storslagne 
livsverk og skulpturpark. Her 
er blant annet den mektige 
Monolitten og det rørende 
Livshjulet – og 200 statuer til. 
Adresse: Hovedinngang fra 
Kirkeveien.

fra 1299, mens slottsdelen 
kom til på Christian IVs tid. 
Tlf. 23 09 35 53.

vikingSkipShuSet
Utskjæringene på Ose-
bergskipet er usedvanlig 
vakre og unike, og man 
skulle gjerne ha vært med 
da håndverkerne ”brainstor-
met” om hvordan de skulle 
pryde skipet. Rett og slett et 
stykke kunsthistorie.
Adresse: Huk aveny 35.
Inngang: voksne 40 kroner, 
barn 20 kroner.
Tlf. 22 13 52 80.
www.khm.uio.no
 
fRaMMuSeet og 
kon-tiki-MuSeet  
For et innblikk i norsk sjø-
fartshistorie, legg turen til 
Bygdøy. På Bygdøyneset 
finnes både Frammuseet 
og Kon-Tikimuseet. Her 
kan du få innblikk i Roald 
Amundsens nervepirrende 
kappløp mot Sydpolen og 
Thor Heyerdahls djerve 
ekspedisjoner.
Adresse: Bygdøyneset, 
Bygdøy 
www.kon-tiki.no
www.fram.museum.no
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theateRcaféen
Her sitter de; makten og 
herligheten. Politikere, 
finansfolk, forfattere, skue-
spillere fra Nationalthea-
tret som ligger tvers over 
gaten, og selvfølgelig en 
masse fine fruer. Maten? 
Kontinental og elegant.
Adresse: Stortingsgaten 
24–26.
Tlf. 22 82 40 50.
www.hotel-continental.no

palace gRill
Til tross for navnet er dette 
ikke et steakhouse, men 
en førsteklasses restau-
rant for dem som vil ha en 
intim atmosfære og prøve 
seg på forskjellige fisker og 
skalldyr. Palace var blant 
de første som serverte 
dypvannsfisken uer.
Adresse: Solligaten 2.
Tlf. 23 13 11 40.
www.palacegrill.no/

alex SuShi
Blant sushikjennere regnes 
Alex Sushi som en av ver-
dens aller fremste sushire-
stauranter.

Mat & dRikke/ 
ReStauRanteR
å spise ute i oslo er riktig spennende. norske 
kokker hører til verdenseliten, og mange av dem 
arbeider på restauranter i oslo. like viktig er 
det at oslos innbyggere er blitt verdensvante, 
bereiste og stadig mer kunnskapsrike når det 
gjelder mat. i dag finnes her alle slags etniske 
kjøkken, hurtigmat-restauranter, stilsikre gour-
metsteder, gamle klassikere som høyborgerlige 
theatercaféen og riktige feinschmeckertempler 
(blant annet de seks restaurantene i oslo som 
har fått stjerner i Michelin-guiden).

Adresse: Cort Adelers gate 2
Tlf. 22 43 99 99.
www.alexsushi.no

Bagatelle
Navnet gir en følelse av en 
upretensiøs lokal restau-
rant (hvilken den faktisk 
en gang var), men dagens 
Bagatelle er kanskje en av 
Skandinavias beste restau-
ranter med stjerner i Miche-
lin-guiden.
Adresse: Bygdøy Allé 3.
Tlf. 22 12 14 40.
www.bagatelle.no

SüdøSt
I Aker Sparebanks gamle 
lokaler nederst i Trond-
heimsveien ligger dette 
flotte stedet med kaffebar, 
bakeri og restaurant med 
stor uteservering.
Adresse: Trondheimveien 5.
Tlf. 23 35 30 70.
www.sydost.no

Mucho MaS
Moderne klassiker. Her får 
man kanskje Oslos beste 
burritos, enchiladas og 
quesadillas. Selvsagt med 
en Corona eller en Sol til.

Adresse: Thorvald Meyers 
gate 36.
www.muchomas.no

oSlo  
SpiSefoRRetning 
Rolig feinschmeckerrestau-
rant som har spesialisert 
seg på å skape nye vari-
anter av klassiske, norske 
retter. Her kan man altså 
spise spekemat, hval, ska-
tevinger og andre saker 
med røttene langt nede i 
bondesamfunnet. 
Adresse: Oslogate 15.
Tlf. 22 62 62 10.
www.oslo-spiseforretning.no/

kaMpen BiStRo
Kampen Bistro er kanskje 
ikke alles ”cup of tea”, men 

hvis man liker rustikk sjarm 
og husmannskost med 
gourmettouch bør man gå 
hit. I kjøkkenet har man 
nemlig ambisjoner, og pri-
sene er ålreit.
Adresse: Bøgaten 21
Tlf. 22 19 77 08.
www.kampenbistro.no

ekeBeRg  
ReStauRant
Oslo jublet da Ekeberg 
Restaurant åpnet igjen 
våren 2005. Den ble tegnet 
av arkitekten Lars Backer, 
sto klar i 1929 og er kan-
skje Norges mest berømte 
funkisbygning. 
Adresse: Kongsveien 15.
Tlf. 23 24 23 00.
www.ekebergrestauranten.com
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BaReR & natteliv

hvor går man ut i oslo? generelt kan man si 
at de snobbete stedene ligger på Majorstua og 
frogner. det riktig hotte og hippe har kommet 
tilbake til Sentrum, men totalt sett er det frem-
deles grünerløkka som har den beste blandin-
gen av alle oslos bydeler. 

oslos natteliv holder høy kvalitet, men som 
alltid er det vanskelig å tipse om det aller mest 
populære og hippe på bar- og nattklubbsfron-
ten. i oslo, som i mange andre byer, forandrer 
utescenen seg med jevne mellomrom, og plut-
selig finnes det tre–fire morsomme steder rundt 
neste gatehjørne. 

eMil & SaMuel
Norges svar på sven-
ske ”Nordiska kompaniet” 
heter Sten & Strøm som 
i motsetning til sitt sven-
ske motsvar har en flashy 
skybar. Emil & Samuel 
ligger øverst i varehuset 
og er et populært vannhull 
med kalde drinker og elek
tronisk musikk for varme 
sommerkvelder. 

Adresse: Kongens  
Gate 23 
Tlf: 907 51 170
www.emilogsamuel.no/

laSt tRain
Legendarisk liten bar som 
ofte byr på bra drag og 
gode liveopptredener. 
Populær blant rockemusi-
kere og studenter.

Blå
Blå ligger på Grünerløkka 
og er Oslos hipstersted 
som ikke akkurat ligger på 
latsiden. Dansante klub-
ber, liveopptredener og 
en populær uteservering 
under sommeren er noen 
av de ingrediensene som 
Blå blander i sitt konsept. 
Adresse: Brenneriveien 9c
Tlf: 982 563 86
www.blaaoslo.no/

BaR Boca
Oslos absolutte barperle. 
For den som vil henge seg 
på en litt laidback omgang 
før natten setter opp 

farten, er lille Bar Boca et 
selvsagt stopp. Retroinn-
redning, spennende gjes-
ter og drinker som mikses 
med omsorg.
Adresse: Thorvald Meyers 
gate 30.

loRRy ReStauRant
Siden 1887 har denne 
restauranten og baren, 
”Homansbyens Theater-
café”, lokket til seg kunst-
nere, kulturpersonligheter 
og vanlige folk. Nå er den 
gjenoppdaget og lokker 
til seg et yngre publikum 
enn før.
Adresse: Parkveien 12.
Tlf. 22 69 69 04.

kafeeR
oslo har, som alle andre større europeiske metropo-
ler blitt inntatt av kaffebarkjeder, men det finnes også 
et hav av klassiske kafeer og moderne, trendy kafeer 
som har lyktes med å finne en egen personlig stil. 

paScal
Konditori med stramt  
miljø og kaker, gjærbakst 
og petitfourer som holder 
høyeste internasjonale 
kvalitet. Bill Clintons  
favoritt.
Adresse: Drammensveien 
10, Sentrum.

aRciMBoldo
Finkulturens eget kaffe- 
og lunsjsted. Det ligger  
i den strenge funkis-kåken 
Kunstnernes Hus ved 
Slottsparken og har en 

behagelig stemning.
Adresse: Wergelands-
veien 17, Sentrum.
Tlf. 22 69 44 22
www.arcimboldo.no

fRogneRSeteRen
Bonderomantiske Frog-
nerseteren er helt enkelt 
en Oslo-klassiker. Er det 
eplepai å få, så kjøp den, 
sett deg og nyt utsikten.
Adresse: Holmenkollen-
veien 200, Holmenkollen. 
Tlf. 22 92 40 40.

Destinasjon: oslo
 Se & gJøRe  Mat & DRikke  kafeeR  BaReR & natteliv  SHOPPing  BOalteRnativeR  gReit å vite

http://bestille.hotell.no/?affiliateid=30112


BaReR & natteliv

hvor går man ut i oslo? generelt kan man si 
at de snobbete stedene ligger på Majorstua og 
frogner. det riktig hotte og hippe har kommet 
tilbake til Sentrum, men totalt sett er det frem-
deles grünerløkka som har den beste blandin-
gen av alle oslos bydeler. 

oslos natteliv holder høy kvalitet, men som 
alltid er det vanskelig å tipse om det aller mest 
populære og hippe på bar- og nattklubbsfron-
ten. i oslo, som i mange andre byer, forandrer 
utescenen seg med jevne mellomrom, og plut-
selig finnes det tre–fire morsomme steder rundt 
neste gatehjørne. 

eMil & SaMuel
Norges svar på sven-
ske ”Nordiska kompaniet” 
heter Sten & Strøm som 
i motsetning til sitt sven-
ske motsvar har en flashy 
skybar. Emil & Samuel 
ligger øverst i varehuset 
og er et populært vannhull 
med kalde drinker og elek
tronisk musikk for varme 
sommerkvelder. 

Adresse: Kongens  
Gate 23 
Tlf: 907 51 170
www.emilogsamuel.no/

laSt tRain
Legendarisk liten bar som 
ofte byr på bra drag og 
gode liveopptredener. 
Populær blant rockemusi-
kere og studenter.

Blå
Blå ligger på Grünerløkka 
og er Oslos hipstersted 
som ikke akkurat ligger på 
latsiden. Dansante klub-
ber, liveopptredener og 
en populær uteservering 
under sommeren er noen 
av de ingrediensene som 
Blå blander i sitt konsept. 
Adresse: Brenneriveien 9c
Tlf: 982 563 86
www.blaaoslo.no/

BaR Boca
Oslos absolutte barperle. 
For den som vil henge seg 
på en litt laidback omgang 
før natten setter opp 

farten, er lille Bar Boca et 
selvsagt stopp. Retroinn-
redning, spennende gjes-
ter og drinker som mikses 
med omsorg.
Adresse: Thorvald Meyers 
gate 30.

loRRy ReStauRant
Siden 1887 har denne 
restauranten og baren, 
”Homansbyens Theater-
café”, lokket til seg kunst-
nere, kulturpersonligheter 
og vanlige folk. Nå er den 
gjenoppdaget og lokker 
til seg et yngre publikum 
enn før.
Adresse: Parkveien 12.
Tlf. 22 69 69 04.

kafeeR
oslo har, som alle andre større europeiske metropo-
ler blitt inntatt av kaffebarkjeder, men det finnes også 
et hav av klassiske kafeer og moderne, trendy kafeer 
som har lyktes med å finne en egen personlig stil. 

paScal
Konditori med stramt  
miljø og kaker, gjærbakst 
og petitfourer som holder 
høyeste internasjonale 
kvalitet. Bill Clintons  
favoritt.
Adresse: Drammensveien 
10, Sentrum.

aRciMBoldo
Finkulturens eget kaffe- 
og lunsjsted. Det ligger  
i den strenge funkis-kåken 
Kunstnernes Hus ved 
Slottsparken og har en 

behagelig stemning.
Adresse: Wergelands-
veien 17, Sentrum.
Tlf. 22 69 44 22
www.arcimboldo.no

fRogneRSeteRen
Bonderomantiske Frog-
nerseteren er helt enkelt 
en Oslo-klassiker. Er det 
eplepai å få, så kjøp den, 
sett deg og nyt utsikten.
Adresse: Holmenkollen-
veien 200, Holmenkollen. 
Tlf. 22 92 40 40.

Destinasjon: oslo
 Se & gJøRe  Mat & DRikke  kafeeR  BaReR & natteliv  SHOPPing  BOalteRnativeR  gReit å vite



Shopping
det kan sies med en gang: vil man ha bra 
shopping, så unngå det sentrale oslo. dra  
til bydelen grünerløkka. her finnes det en  
hel masse morsomme småbutikker, mange 
av dem med norske designere, og vintage- 
butikker som kule og kitschy los lobos  
i thorvald Meyers gate.

BoalteRnativeR

gRand hotel oSlo
Reiser du i desember, kan 
du omgås med Nobels 
fredspristakere pluss en 
rekke andre celebriteter. 
Det er nemlig her Oslos 
gjestende noblesse sjek-
ker inn.
Adresse: Karl Johans Gate 
31, Sentrum.
Tlf. +47-23-21 22 00.
www.grand.no
Pris for et dobbeltrom: fra 
1780 kroner.

gaBelShuS hotel
Eføyen henger tung på 
dette koselige hotellet som 
føles som en blanding av 
vandrerhjem og boutiqe-
hotell. 
Adresse: Gabelsgate 16, 
Skillebekk.
Tlf. +47-23-27 65 00.
www.gabelshus.no
Pris for et dobbeltrom: 1570 
kroner.

Bed & BReakfaSt 
villa fRogneR
Ligger i en vakker villa på 
fasjonable Frogner, bare 

noen hundre meter fra 
Vigelandsparken.
Adresse: Nordraaks gate 26
Tlf. +47-22 56 19 60.
www.bedandbreakfast.no
Pris for et dobbeltrom: 750 
kroner.

cochS penSJonat
Hyggelig, familieært pen-
sjonat ved hjørnet av 
Slottsparken. Rimelig.
Adresse: Parkveien 25, 
Majorsstua.
Tlf. +47-23 33 24 00.
www.cochspensjonat.no
Pris for et dobbeltrom: 580 
til 750 kroner.

vandReRhJeMMet 
haRaldSheiMen
Ligger fire kilometer fra sen-
trum. Vakker beliggenhet. 
Adresse: Haraldsheim-
veien 4.
Tlf. +47-22-22 29 65.
www.haraldsheim.oslo.no
Pris for et dobbeltrom: 440 
kroner uten dusj/wc. 530 
kroner med dusj/wc på 
rommet. Sengetøy er ikke 
inkludert.

Adresse: Karl Johans gate 
45, Sentrum. 
Tlf. 22 41 52 93.

paRkteatRet BaR 
Teaterbaren er den nye 
hangouten i øvre Grüner-
løkka. Fin, gulbrun inn- 
redning og gode små- 
retter og drinker. Har ulike 
klubbkonsept.
Adresse: Olaf Ryes plass 11
Tlf. 22 35 63 00

BaRfly
Eldre og elegant ameri-
kansk bar som holder stil-
lingen. 
Adresse: Stortingsgaten 12.
Tlf. 22 41 40 11 

Også på Frogner og Major-
stua finnes det bra butikker, 
selv om de ikke ligger like 
tett som på Grünerløkka, 
med ett unntak: Hegde-
haugsveien, som går over 
i Bogstadsveien. Her ligger 
eksklusive motebutikker 
vegg i vegg, men man kan 
også finne sneakerstores 
som Sole, Helly Hansens 
eneste brandstore i Norge 
og små spesialbutikker 
som Pom d´Api som bare 
selger barnesko.

Jo, så var det Grønland. 
Her ligger selvfølgelig 
mange innvandrerbutik-
ker, type frukthandlere og 
halalslaktere, men også 
riktig bra orientalske mot-
ebutikker hvis man er ute 
etter sarier og shalmar 
kameez, pakistanske  
tunikaer. Oslos mest kjente 
varehus er Steen & Strøm, 
”the largest department 
store in Norway”. Her 
finnes alt for den tilfeldige 
turisten som er på jakt etter 
mer eksklusive norske 
suvenirer som lusekofter 
og håndmalte tretallerke-
ner, men her er også mye 
moderne norsk design. 
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flyplaSS
Oslo har to flyplasser;  
Gardermoen og Torp. Fra 
Gardemoen kan man ta 
buss og hurtigtog til Oslo 
sentrum. De går cirka hvert 
kvarter og det tar 30–45 
minutter. Fra Torp går det 
bare busser. Prisene for 
buss ligger på rundt 100 
kroner, for tog 160 kroner 
en vei.

lokaltRafikk
Den omfattende kollektiv-
trafikken består av busser, 
tog, undergrunnsbane, trik-
ker og ferger. Entimesbil-
letter kan kjøpes i automa-
ter og på 7 Eleven for 22 
kroner (voksenbillett) eller 
hos konduktøren for 30 
kroner. For mer informa-
sjon: www.trafikanten.no 

taxi
Oslos taxier får man lettest 
tak i på taxiholdeplassene, 
ikke på gaten, eller man 
ringer etter dem. Startpris 

er cirka 30 kroner. De tre 
største taxiselskapene er:
OSLO TAxI
Tlf. +47 023 23

NORGESTAxI
Tlf. +47 080 00

TAxI2 
Tlf. +47 022 02

poSt
Norge har både egne post-
kontorer og postservice i 
matvarebutikker. Frimerker 
kan dessuten kjøpes i kios-
ker og tobakksbutikker.

apotek
Vitus Apotek Jernbanetorvet
Tlf. +47 23 35 81 00

tannlege (vakt)
Adresse: Stortingsgaten 10
Tlf. +47 22 42 1080

telefon
Landsnummeret er 47. 
Ingen retningsnumre.

nødnuMRe
Politi: 112
Brann: 110
Ambulanse: 113

inteRnett 
www.visitnorway.no
www.visitoslo.com

elektRiSitet
220 volt

tuRiStByRå
TURISTINFORMASJON/
RåDHUSET
Fridtjof Nansens Plass 5, 
inngang fra Roald Amund-
sens gate
Tlf. +47 24 14 77 00
www.visitoslo.com

fakta

innByggeRe
500 000

valuta
1 norsk krone = 100 
øre

åpningStideR
Varehus har åpent 
mandag–fredag 10.00–
20.00, lørdag 09.00–
18.00 og vanlige butik-
ker mandag–fredag 
10.00–18.00, lørdag 
10.00–16.00. åpniings-
tidene kan variere noe. 
Noen kjøpesentre, som 
for eksempel Oslo City, 
har åpent fra 10-22 på 
hverdager og 10-20 på 
lørdager.  

aviSeR
De store norske dagsa-
visene har egne over-
sikter over underhold-
ning og så videre på 
fredagene. Den største 
evenementsavisen er 
Natt&Dag.
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