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Oslos nye
dampslcibshotel
Jeg korrigerer - Amerikalinjen er ikke et dampskib, men et hotel. Det nye bou-

tiquehotel, som 15. marts åbnede på Jernbanetorget iOslo centrum, har re-

spektfuldt taget navn efter bygningen, hotellet er flyttet ind i. For præcis 100 år

siden blev den ikoniske bygning opført som hovedsæde for Den Norske Ameri-

kalinje, et transatlantisk krydstogtrederi for passagerer og fragt.

Det nye hotel Amerikalinjen tilbyder i 22 værelser og suiter, flere restauran-

ter og en smart jazzklub, Gustav, i underetagen. Hotellets 1. sal består af fire

spisesteder og barer, herunder det uformelle Atlas Brasserie og cocktailbaren

Pier 42 opkaldt efter molen på Manhattan, hvor selskabets skibe engang lagde

til, foruden det "sociale" bibliotek, Vista - The Heritage Room.

Hotellets baggård er med en glasoverdækning forvandlet til en grøn vin-

terhave, Haven, hvor gæster kan slappe af og socialisere, og der er en velvære-

afdeling med bl.a. finsk sauna foruden en døgnåben gym. Endelig råder man

over en række stØrre og mindre møde- og festlokaler.

Bygningens maritime arv er i nogen grad bevaret, og det er lykkedes at
genskabe en norsk, klassisk lænestol fra 60erne, ligesom hotellets drikkeglas

er fremstillet af samme norske glasværk, som i 5Oerne leverede drikkeglas til
krydstogtskibene. Ypperste værelse er Triton Suite, som har separat opholds-

og soveværelse foruden et rummeligt badeværelse og en altan med udsigt

over Operahuset og Oslof orden.
Det er, ikke uventet, Nordic Hotels & Resorts med Petter Stordalen, der dri-

ver Amerikalinjen tillige med det ultramoderne hotelThe Thiei også i Oslo.

5e mere på amerikalinjen.com
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UNIKKE MøDESTEDER BYDER JER VELKOMMEN
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