GRATIS TRANSPORT FOR BOENDE GJESTER
LetoHallen Hotel tilbyr sine gjester transport til og fra Eidsvoll Verk Stasjon fra klokken

06:00 – 23:00 hver dag, kun 1 stopp med tog fra Oslo Lufthavn – togturen tar 5 minutter
og toget går to ganger i timen.

Hva gjør du?


Ring eller mail hotellet senest 24 timer i forkant og bestill shuttle fra Eidsvoll Verk
stasjon og til LetoHallen Hotel. Dette gjør du på tel. 63 95 91 00 /
resepsjon@letohallen.no. Begrenset antall plasser – 8 seter i bussen.



Når du er på Oslo Lufthavn ta toget som går til Eidsvoll og gå av på første stasjon
som er Eidsvoll Verk stasjon. Kjøp billetter på automater på stasjonen eller på din
telefon/ app. Turen koster kr.33 ,-pp ( voksen).



Ring hotellet når du/dere har kjøpt billett og gi beskjed til resepsjonen
på tlf. 63 95 91 00 og si hvilket tog dere kommer med.



Vi henter deg/ dere på stasjonen og turen fra til hotellet tar ca 5 minutter.





Toget går 19 og 49 på hver hele time fra Oslo Lufthavn til Eidsvoll Verk stasjon
Toget går 06 og 36 over hver hele time fra Eidsvoll Verk stasjon til Oslo Lufthavn
Se også rutetider på www.nsb.no.

FREE SHUTTLE FOR HOTELGUESTS
LetoHallen Hotel provides transportation to and from Eidsvoll Verk Station, just one stop
from Oslo Airport (5 minutes) between 6 a.m. to 11 p.m. every day. The train runs twice an
hour, and the ride takes 5 minutes. See time table at https://www.nsb.no/en/frontpage.
The train is going 19 and 49 of each hour from the station at Oslo Airport.

How do I book a shuttle ?


Our guest must make a reservation for the shuttle 24 hours prior to arrival at our
reception on +47 63 95 91 00 or by mail resepsjon@letohallen.no. Limited seats
(8).

How do I take the train?


Arriving at the airport – go to the Train Station at the Airport and take the train to
Eidsvoll and leave at the first station called Eidsvoll Verk Station. Buy your ticket
before boarding the train at the ticket machine. Cost NOK 33,00 pr person.( adult)



Then call the hotel + 47 63 95 91 00 and tell us which train you take/ are on.



We will pick you up at Eidsvoll Verk Station and bring you to our hotel. The shuttle
ride takes 5 minutes. 
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