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Med en terrasse på 260 m2 som omkranser lokalet, 
gir Stratos en helt unik opplevelse av Oslo sentrum. 
anorama utsikten over “storbyen” – med fjorden,
Holmenkollen og Operaen i tillegg til det meste annet 
som er å se, kan nytes i sin helhet fra “byens tak”.
Stratos er et utleielokale som egner seg utmerket til 
alt av sosiale begivenheter; som  konferanser, kick-off, 
bryllup, julebord, kunstutstillinger, motevisninger, 
konserter/forestillinger, foredrag, og andre arrange-
menter med eller uten bespisning.
Vi har dyktige prosjektledere som tilbyr skreddersydde 
løsninger etter dine ønsker uavhengig av om det er lite 
eller stort, privat eller i firmasammenheng. På “byens 
tak” er det kun fantasien som setter grenser!

ARRANGEMENT
- et unikt selskapslokale

Våre lokaler egner seg utmerket til konferanse og vi kan 
tilby et komplett konferanseoppsett enten det er snakk 
om dagtidsarrangementer, eller heldagsarrangementer 
som går over til middag og fest på kvelden. Stratos 
er fordelt over to plan, noe som er en stor fordel ved 
heldags-arrangementer.
Omrigg fra konferanse til lunsj/middag kan gjøres ufor-
styrret mens deltagerne benytter seg av 11 / 12 etasje, 
eller terrassen på 260 m2, om været tillater. 
Våre dyktige prosjektledere er behjelpelig med utform-
ing, planlegging og gjennomføring av de tekniske
aspektene før og under selve arrangementet.
Vi tilbyr også ferdige konferansepakker. 

KONFERANSE
- et fullverdig konferanselokale
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Ønsker du å feire din spesielle dag i sentrale, men 
usjenerte lokaler? Med stilfulle selskapslokaler som 
strekker seg over to etasjer på toppen av Folketeater-
bygningen, er Stratos det perfekte lokalet for
by-bryllup; midt i sentrum, men samtidig i en ”annen 
verden”. Takhøyden i lokalet og de flotte gulv-til-tak 
vinduene gjør det hele ennå mer spesielt.  De gir en 
luftig og romantisk følelse og skaper en spesiell
stemning gjennom hele dagen og utover de sene
nattetimene med Oslos “skyline” som dekor. 
Vi samarbeider med bryllupsplanleggere, designere, 
vin og mat leverandører etc, hvor vi tilbyr både ferdig 
formet bryllups pakker så vel som skreddersydde
pakker.

BRYLLUP & SPESIELLE
BEGIVENHETER
- din unike dag på Oslo’s tak- 

Stratos is known as one of the great pearls of the 
functionalist architectural style in Oslo, and is one of 
the city’s most popular venues. 
It is situated on Youngstorvet, right in the middle of
the city. From its location on the 12th floor of the Folke-
teateret building, the venue towers over the buzzing life 
of Oslo. Some of Oslo’s main landmarks, such as Oslo 
Plaza, Oslo Opera House, and Karl Johan, are all near.  
Stratos can boast a 260 sqm sized roof terrace with a 
panoramic view over the city and its fjord.
Today, Stratos is mainly known as a hire venue, as popu-
lar for corporate events, conferances as for private par-
ties and weddings. Stratos interior is clean and discreet, 
and its simple layout over two floors makes it perfect 
for many different types of events.

UNIQUE
ROOFTOP VENUE 

- english summary
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