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PÅ TELENOR ARENA
Norges største hobby- og kjæledyrmesse!

www.oslopetshow.no
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Betal kun kr 200,- for to personer. Ta med dette kortet som bevis. 
Lørdag 13. og søndag 14. sept. kl. 10–18

VERDIKUPONG!

OBS! Du kan dessverre ikke ha med egne dyr!

PAWSOME!

FOR ALLE DYREELSKERE!
MER ENN 2000 DYR

HÅPER 
AT DU

  KOMMER

facebook.com/pages/oslo-pet-show-2014          twitter.com/oslopetshow          instagram.com/profile/oslopetshow

Verdi

kr 400



Vi anbefaler på det sterkeste å ta buss. Buss nr 31 fra Oslo stopper rett utenfor arenaen. 
Rutetider finner du pa www.ruter.no

Tog
Det er 15 minutters gange fra Lysaker Stasjon, rutetider finner du pa www.nsb.no

Følgende parkeringshus i nærheten er tilgjengelig
Følg skilting: “P - mot betaling”. IT Fornebu. 7 minutter gange til Telenor Arena på  
gangsti. Parkeringshus på Lysakerlokket. 15 minutter gange til Telenor Arena på gangsti. 
All parkering skjer pa eget ansvar.

Generell veibeskrivelse
Fra Oslo: Ta E18 mot Drammen. Når du kommer til Lysaker følger du skiltene til Fornebu. 
Følg hovedveien utover, og du vil finne Telenor Arena til høyre for første rundkjøring.

Fra Drammen: Ta E18 mot Oslo. Når du kommer til Lysaker følger du skiltene til Fornebu. 
Følg hovedveien utover, og du vil finne Telenor Arena til høyre for første rundkjøring.

Drop-off point
Følg skilting “Arena drop-off”. Drop-off området ligger helt tett inntil arenaen.  
Holdeplassen “Fornebuparken” stenges i forbindelse med store arrangement.

Taxi
Vi henviser alle taxisjafører og publikum som ankommer med taxi om å benytte taxi-
holdeplassen i Oksenøyveien for av- og påstigning. Det vil ikke være andre mer egnede 
steder for av- og påstigning fra taxi, da både bussholdeplassene utenfor Telenor Arena og 
Widerøeveien ned til Telenor Arena er avstengte. Vi ber om publikums forståelse for dette. 
Det er kun 3-4 minutters lett gange fra taxiholdeplassen til Telenor Arena.

 

Velkommen!

MESSEARRANGØR: Argus Gruppen, Sandakerveien 76 E, 0484 Oslo

Tel: (+47) 21 51 31 00, E-post: info@argusgruppen.no

Slik kommer du deg til Telenor Arena


