Välkommen till

Forum Oskarshamn
Hotell - Vandrarhem - Konferenscenter - Stadsteater - Restaurang

Hotell Rum Oscar är ett hotell med stjärn-

gemensamma hotellklassificering som finns

bland annat service, bemanning, inredning,

status. För att hela tiden hålla hög kvalitet

i Europa. Detta bygger på en bedömning av

internettillgång och wellness. Detta ger 3

är vi granskade av Sveriges Hotell- och

en lång rad kriterier för att ge en rättvis och

välförtjänta stjärnor för Hotell Rum Oscar.

Restaurangföretagare, SHR, som följer den

lättförståelig bild. Funktioner som bedöms är

Hotell Rum Oscar är vårt moderna hotell med totalt 22 rum. Samtliga rum är
väl utrustade med bland annat klimatanläggning, bredband, TV och WC med
dusch. Vi erbjuder såväl enkelrum som dubbelrum samt trippelrum.
Vi bjuder alla våra hotellgäster på den stora och välsmakande frukostbuffén i
vår nya frukostmatsal.

“Jag reser mycket i mitt jobb så jag har pro-

annat för att rummen är fräscha och det är

Lars Engwall

vat att bo på alla typer av hotell. Hotell Rum

enkelt att parkera nära hotellet men framför

LPE Consulting, Falkenberg

Oscar kommer jag gärna tillbaka till, bland

allt är det god service och ett bra pris”

I Sverige har begreppet smultronställe kom-

Sverige är att resa runt och bo på vandrar-

traktens smultronställen och kan guida dig

mit att bli synonymt med något utöver det

hem. STF är en förening där vårt vandrar-

dit. För att hitta till ett smultronställe är lokal

vanliga, något som du inte stöter på varje

hem är en av medlemmarna. Föreningens

kännedom en stor hjälp. Fråga vår kunniga

dag, något som gör dig glad. Ett bra sätt att

medlemmar har ett mål att vara en aktiv

personal om hjälp och råd innan och under

upptäcka hur mycket vackert som finns i

partner som sitter inne med kunskapen om

ditt besök.

Helt nybyggda STF Vandrarhem Oscar är – som namnet antyder – anslutet till
Svenska Turistföreningens vandrarhemsorganisation med allt vad det innebär
av komfort- och kvalitetsstandard. Vandrarhemmet omfattar totalt 10 fräscha
rum med toalett och dusch. I anslutning till vandrarhemmet finns ett välutrustat
pentry med möjlighet till matlagning samt matsal och TV-rum.

Forum Oskarshamn är en mångsidig plats med många typer av verksamhet!

Att göra & uppleva
Museum, restauranger, shopping, kultur, studiebesök … Allt finns nära. Du
hittar Turistbyrån i samma kvarter eller besök www.oskarshamn.se för mer information om olika aktiviteter i Oskarshamn. Här på Forum händer det något
hela tiden. Teaterföreställningar, konserter eller varför inte Oskarshamns egen
Oskarsgala. Välkommen att se, höra och uppleva!

Konferens & Catering
Liten eller stor - det spelar ingen roll. Våra olika konferensrum passar för allt från
en handfull deltagare till flera hundra. Här finns det som krävs för att göra konferensen lyckad och i vår trevliga restaurang finns alla möjligheter för frukost,
lunch, middag och fika.

Martin Bernsholt - Forum Oskarshamn

Tävling
Välkommen att besöka Forums webbplats för att delta
i våra regelbundna utlottningar. Du hittar vår webbplats
på www.forumoskarshamn.se. Genom att svara på tre
frågor och ange tävlingskoden “FHRO” i formuläret har
du chans att vinna fina priser!
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För oss på Hotell Rum Oscar & STF Vandrarhem Oscar är din upplevelse det viktiga. Vi vill att du ska trivas och få precis den vistelse du önskar. Vårt breda utbud
av boende passar dig som reser i tjänsten ofta, såväl som för dig som vill hitta på
något extra med familjen över en helg.
Gemensamt för hela vårt erbjudande till dig som gäst är att oavsett vad du väljer
är det centralt, bekvämt och prisvärt. Vi erbjuder vi hög komfort och standard till
bästa pris.
Vi finns med vår hotell- och vandrarhemsverksamhet i det anrika Forumhuset.
Ett hus fullt av möjligheter. Sedan drygt 40 år tillbaka är Forum samlingsplats för
teater, konserter och konferenser i Oskarshamn.
Vi vill hälsa dig välkommen till en vistelse på dina villkor där vår vilja är att ge dig
bästa service.
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Lite som hemma, fast borta

