Oversiktskart vandretur(er)
Rimelig overnatting

Sentralt i Oslo

En vandretur i Oslokulturen

Du kan bruke 2 timer, hele dagen eller flere dager og du får med
deg det beste Oslo kan tilby av kultur. Du starter i vårt nærmeste
nabolag. Litteraturhuset, som er første post, ligger på andre
siden av Parkveien 25. Deretter følger du bare vandrekartet
på baksiden - “post for post”.
1) LITTERATURHUSET ligger i Wergelandsveien 29
(På andre siden av Parkveien sett fra Cochs
Pensjonat). Oslos nyeste kulturinstitusjon åpnes
høsten 2007 og har som formål å formidle og
vekke interesse for litteratur og lesning. Du finner
mer info på www.litteraturhuset.no
2) KUNSTNERNES HUS ligger i Wergelandsveien
17. Det er åpent hver ettermiddag, bortsett fra
mandag. www.kunstnerneshus.no I huset finner du
også restauranten Arcimboldo. Åpningstider, meny
og mer informasjon finner du på
www.arcimboldo.no
3) SLOTTSPARKEN og SLOTTET er også vår
nærmeste nabo. Slottsparken er Oslos sentrale
bypark, som dekker et samlet areal på 225 mål.
Parken omkranser Det kongelige slott og Slottsplassen. Fra Slottet ser du rett ned mot Karl
Johansgate. www.kongehuset.no
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4) KARL JOHAN er Oslos hovedgate. Den går fra
Slottsparken til Oslo Sentralbanestasjon.
Les mer om Karl Johansgate og historien på
no.wikipedia.org/wiki/Karl_Johansgate

5) NASJONALGALLERIET er en avdeling av
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.
Her finner du en betydelig samling av norske og
utenlandske kunstskatter. Åpent hver ettermiddag.
Adresse Universitetsgaten 13. Se
www.nasjonalmuseet.no

6) OSLO RÅDHUS er åpent for publikum hver dag
fra kl. 08.30. Rådhushallen er et av landets største
representasjonsrom - godt kjent fra utdelingen av
Nobels Fredspris hver vinter. Oslo Rådhus er også et
kunstmuseum i seg selv med dekorasjoner og
verker av kjente norske kunstnere.
www.radhusetsforvaltningstjeneste.oslo.kommune.no
for mere informasjon.

7) AKERSHUS FESTNING ligger vakkert til ved
sjøen nært Rådhuset. Her finner du bl.a. Hjemmefrontmuseet og Forsvarsmuseet. Åpningstider hele
året: Hovedporten: kl. 0600 - 2100. Flott
rekreasjonsområde hele året! Mer informasjon
finner du på www.mil.no/felles/ak/start
8) AKER BRYGGE er Oslos kontakt med fjorden og
er en spennende bydel i seg selv, bygget i et
nedlagt skipsverft - midt i Oslo by. Her finner du et
utall butikker og serveringssteder. Se
www.akerbrygge.no

9) BÅTTURER FRA RÅDHUSBRYGGA OG
VIPPETANGEN (Se kartet). Til Hovedøya og
Langøyene med båt 92 og 94 fra Vippetangen. Til
Bygdøy og Huk med båt 91 fra Rådhusbrygga.
Båtene går kontinuerlig i sommerhalvåret. Du
finner restauranter og kiosker på de fleste stedene/
øyene. Se www.trafikanten.no (tabeller/ferjer).

Sulten og tørst? På Aker Brygge finner du nesten 40 restauranter, spisesteder
og barer. Om sommeren er det også flere uterestauranter der du kan nyte et
smørbrød og et glass vin - i en sydlandsk atmosfære . . .

10) TRIKKETUR. Trikk nr. 12 går fra Aker Brygge
(Vestbaneplassen) til Vigelandsparken hvert 15
minutt. Reisetid er 8 minutter. Med Oslo Sporveier
kommer du også lett både ut i Marka fra Majorstuen Stasjon og til badestrendene, uten parkeringsproblemer! Dagskort er en god investering,
gjelder for buss, trikk og T-bane. Oslo Pass gir i
tillegg gratis inngang ved de fleste museer og
severdigeter, sjekk ut www.visitoslo.com
11) VIGELANDMUSEET ligger i Nobelsgt. 32.
Før du besøker Vigelandsparken, bør du ta en tur
innom Vigelandsmuseet. Her finner du et bredt
utvalg av skulpturer, tegninger og tresnitt og
plastiske skisser og studier. Du kan også få se
Gustav Vigelands leilighet som er bevart.
PS! GENERELT OM ÅPNINGSTIDER. Siden de
varierer en god del fra årstid til årstid, har vi vært
forsiktige med å oppgi dem. Sjekk nettstedene
eller spør i vår resepsjon før du “Vandrer i vei”.
12) FROGNERPARKEN var historisk en del av den
gamle Aker-herregården Frogner Hovedgård.
Gårdsbebyggelsen ligger i parkens sørlige del og
her finner du Oslo Bymuseum. Parken er Norges
mest besøkte severdighet. Den inneholder foruten
Vigelandsparken Frognerbadet, Frogner stadion og
tennisbaner, samt noen herlige uterestauranter!

13) MAJORSTUA er et knutepunkt for
kommunikasjon (Trikk, Buss og T-bane). Majorstua
er i dag kjent for sitt pulserende sentrumsliv med
by-oasen Valkyrieplass og flotte bygårder fra 188090 årene. www.trafikanten.no
14) BOGSTADVEIEN er Oslos beste handlegate og
strekker seg fra Majorstua ned til Cochs Pensjonat.
I magasinet “IN“ heter det: ”Bogstadveien har alt
og det er ingen overdrivelse! Fornuftig og praktisk,
om du vil, eller kanskje bare ren nytelse”. Mer info
www.bogstadveien.no
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