På Admiral Hotel er
ikke to værelser ens
– alle har deres egen
særegne atmosfære
og særlige glød
Én ting har værelserne dog til fælles:
De afspejler i alle detaljer de stemninger,
som er i og omkring det 200 år gamle hus.
• H
 avnen, vandet og himlen, som påvirker lyset
og skaber et foranderligt liv uden for vinduerne
• A
 rkitekturen med den dominerende
trækonstruktion og de tykke mure
• Husets maritime, maskuline og eksklusive stil

Kan man være pedantisk, også når man har at gøre med et råt
udtryk? Ja i høj grad. For hvis det rå indtryk skal være harmonisk
og få hotellets gæster til at føle sig hjemme, skal alle detaljer
passe sammen. Lige fra de havblå gulvtæpper og interiøret af
teaktræ til de allergifrie hovedpuder og gardinernes fald.
Værelsesdesignet er udviklet i et tæt samarbejde med nogle af
Danmarks dygtigste indretningsarkitekter, som har lagt vægt
på at give værelserne forskellige udtryk. Kombineret med de
rustikke træspær, byens lys og genspejlet fra havoverfladen
betyder det, at hvert værelse har sin egen særegne atmosfære
og særlige glød.
Operahuset og skuespilhuset lige uden for den franske altan
De fleste gæster åbner altandøren som noget af det første, når
de går ind på et hotelværelse. På østsidens franske altaner bliver man let betaget af udsigten til Operaen og havneindløbet
med dets mylder af sejlbåde og pramme. Her kan man også nyde
synet af det meget roste skuespilhus.
Mellem disse to kulturperler kan man se Holmen med sine karakteristiske pakhuse, der i dag er blevet til mondæne lejligheder og domiciler for virksomheder i kreative brancher. Man har
ganske enkelt udsigt til den smukkeste og mest interessante del
af København.

Kom og oplev værelserne selv. Vi glæder os til at byde dig velkommen. Med venlig hilsen Copenhagen Admiral Hotel.

En gæst skriver

Indretningsarkitektens tanker

Værelserne er meget rustikke
og rå i deres udtryk. Den kraftige
bjælkekonstruktion i huset er
synlig og meget dominerende.
Noget af det, vi arbejdede særligt med i forhold til indretningen,
var de stemninger, der er i og omkring huset:
• H
 avnen, vandet og himlen, som påvirker lyset og skaber
et foranderligt liv uden for vinduerne
• Arkitekturen med den dominerende trækonstruktion
og de tykke mure
• Husets maritime, maskuline og eksklusive stil
Farverne i værelserne er et møde mellem inde og ude og er valgt
for at give rummet et indbydende udtryk. Tæppet danner en rolig
bund i rummet og er retningsløst. Gardinet er med til at styre de
mange linjer, der er i rummet. Sengetæppet giver en fornemmelse
af hjemlighed og lækker kvalitet. Sofa og lænestole er med til at
danne nogle rum i rummet, og de giver flere måder at opholde sig
i værelset på.
På den måde er det ikke indretningen, der stjæler værelset, men
stedets særlige karakter, der møder én først.

Det mest autentiske hotelværelse
jeg nogensinde har boet på.
Det er altid et spændende øjeblik, når man står med nøglen og
skal lukke sig ind på et nyt hotelværelse. Og på Admiral Hotel var
mine forventninger høje efter turen gennem de gamle gange med
metertykke mure og hvælvede lofter.
En fryd for øje, øre og sjæl
Straks jeg kom ind, tænkte jeg ”selvfølgelig“. Det kunne ikke være
anderledes. Indretningen med synligt træ var videreført på værelset. Ikke poleret og lakeret, men enkelt og rustikt. Smagfuldt
og stilsikkert. Lige fra skabe, stole og borde til rammerne om malerierne på væggen. Ja lige til skriveredskaberne, hotellets egne
blyanter. Alt ånder af en gedigen kvalitet, som er en fryd for øjet.
For noget af det, jeg finder mest behageligt ved værelset, er lyden.
Der er intet, der runger eller giver genlyd. Kun stilhed og afdæmpet ro. Man slapper fuldstændig af.
En bedre arbejdsplads end hjemme
At arbejdspladsen også er smagfuld, kom ikke som nogen overraskelse. Det maritime bord med gummifugerne, der minder om
dækket på en lystyacht, var behageligt at arbejde ved. Men den
gode nyhed var, at arbejdspladsen ganske enkelt er gennemtænkt.
Tag en detalje som stikkontakt og internetstik. På Admiral Hotel sad
de til højre lige over det lille skrivebord, så jeg bare kunne plugge
min PC på og gå i gang. Jeg skulle ikke kravle ind under bordet eller
rode med ledninger.
Jeg sov bedre, end jeg havde drømt om …
Jeg har altid ment, at sengen er et hotelværelses sjæl. Og sjældent er
jeg vågnet op mere udhvilet end den første morgen på Admiral Hotel. Værelsets stilhed og sengens åbenlyse kvalitet havde gjort sit.
Tak for et super ophold.
Peter Nielsen, København
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