Faktaliste og billeder er vedhæftet på USB.

Faktaliste
Hotellet åbnede i januar 1978 i et
gennemrestaureret fredet pakhus fra 1780’erne og
fremstår i dag som et 4-stjernet hotel gennemtænkt
i dansk kvalitet og international topklasse.
Det oprindelige kornmagasin med den rustikke
charme, de rå murstensvægge, store murbuer og
200-årige bjælker af pommersk fyr er i dag
rammen om moderne hotelkomfort i særklasse.
Alt er designet individuelt til hotellet, hvis lige ikke
findes hverken i eller uden for Danmarks grænser.
Kort sagt: Hotellet er en attraktion i sig selv.
Ejere og ledelse
Copenhagen Admiral Hotel er et aktieselskab
bestående af danske privatinvestorer. Hotellet
beskæftiger ca. 100 fastansatte medarbejdere.
Administration, salg, booking og regnskab har til
huse i Toldbodgade nr. 31.
Hotellet drives af BASALCO Hotelmanagement
under ledelse af adm. direktør Søren AnkerLadefoged.
Europa Nostra Diplom
Restaureringen af den gamle bygning medførte,
at projektet i 1978 modtog et diplom fra Europa
Nostra, en international sammenslutning, der har
til formål at beskytte Europas kulturarv og
landskabelige værdier. Vort diplom blev begrundet
med: “Et projekt der i særlig grad bidrager til
bevaring og berigelse af den europæiske
arkitektur”.
Maritimt tema og design
Hele stueetagen med separat indgang til SALT
bar & restaurant er designet af det engelske
arkitektfirma Conran & Partners. Alt møblement
og inventar i alle områder er i moderne – men
stadig klassisk – maritimt inspireret design.
De gennemgående farver er i nautiske nuancer
spændende fra dybblå, lyseblå/grå og over i
bordeaux røde/orange kontrastfarver. Fra
receptionen er etableret et spændende
siddeområde, som hænger sammen med SALT
bar helt mod nord. Lobby barens front skifter
farver og dermed stemning i løbet af dagen fra
aqua-blå til dyb sunset-orange.

Beliggenhed og storslåede omgivelser
Copenhagen Admiral Hotel ligger i hjertet af
København og på én af byens skønneste og mest
mondæne adresser lige ud til havnefronten tæt
ved kulturattraktioner med udsigt til Den
Kongelige Opera, Holmen og Skuespilhuset.
Nabo til Amalienborg Slot, hvor garden trækker
op, når Dronningen er hjemme, Den Lille Havfrue
på Langelinie og det imponerende Gefion
springvand samt Amaliehaven.
Derudover ligger Nyhavn, med sine mange
hyggelige restauranter og caféer i de gamle
borgerhuse fra 16- og 1700-tallet, lige rundt om
hjørnet. Her finder du også Strøget med dets
utallige specialbutikker og stormagasiner,
Rådhuspladsen, det Kongelige Teater og Tivoli.
Hotellet ligger kun 15 minutter fra lufthavnen med
taxi eller metro til Kongens Nytorv
Copenhagen Admiral Hotels placering i
Københavns centrum gør det til den perfekte base
for et oplevelsesrigt ophold.
Værelser og indretning
366 deluxe værelser fordelt på:
9
Enkeltværelser
269
Dobbeltværelser
36
Twin Værelser
46
Juniorsuiter/Familieværelser
6
Seniorsuiter
I alt = 815 senge
Alle værelser er ikke-ryger værelser.
Maritimt design
En overnatning på Admiral Hotel er en oplevelse i
sig selv. Ikke to værelser er helt ens. De flotte
rustikke træspær giver værelserne deres helt eget
individuelle præg og gyldne glød. Interiøret er
også en historie værd. I samarbejde med den
danske møbelklassiker Skagerak, har vi indrettet
hvert enkelt værelse. Gennemgående for
møblerne er de karakteristiske teak gratings –
eller skibsriste. Teaktræsristene stammer fra
skibsbyggerihåndværker, hvor de i århundreder er
blevet anvendt for at give lys under dæk på de
store sejlskibe.
Sengene, for hvad angår både under- og
overmadras er specielfremstillet til hotellet, er
udstyret med allergivenlige dyner og puder af
højeste kvalitet. Ideen med de særligt udviklede

madrasser er at opnå en kombination af hårdhed
og blødhed således, at gæsterne allerede fra
første nat kan sove igennem uden
”tilvænningsproblemer” i en ny seng.
Alle værelser har gratis Wi-Fi og radio- og TVsystem med video-on-demand. De moderne og
karakteristiske badeværelser, alle med badekar,
bruser samt hårtørrer, er beklædt med
terrakottafarvede originale italienske fliser på gulv
og vægge.
Væggene smykkes af danske kunstværker udført
af de internationalt kendte malere Peter Brandes
og Mogens Andersen. Lædersofaer og lænestole
er i dansk design.
Etagerne 1. – 5. sal er identiske og
kendetegnende er her de tykke
murstenshvælvinger på gangene. 6. etage er
indrettet udelukkende med junior- og seniorsuiter.
De store suiter er smukt og luksuriøst udstyret i en
eller to etager. I juniorsuiterne fører en svungen
trappe fra stuen op til soverummet.
Hotellets dobbeltværelser er i nettoareal ca. 27
kvadratmeter, hvilket er over gennemsnittet for
både danske og udenlandske hoteller.
Juniorsuiterne – alle beliggende på 6. etage – er
ca. 35 kvadratmeter. Seniorsuiterne er 54 – 63
kvadratmeter.
På alle værelser har gæsterne adgang til 18 gratis
danske og internationale TV kanaler og mere end
40 danske og internationale radiokanaler.
Gæsterne kan vælge i mellem 36 betalingsfilm.
Der er mulighed for at afspille, spole og pause alle
filmene efter gæstens eget ønske. Tv-systemet
giver ligeledes mulighed for at bestille vækning,
se beskeder, se vejrudsigten, info vedr.
seværdigheder i København, info vedr.
begivenheder/oplevelser på hotellet, spil for
børnene og meget andet
Samtlige værelser er udstyrede med et
automatisk minibarsystem, indeholdende øl, vand,
vin, spiritus, snacks, chokolade mv.
Fra hotellets værelser er der udsigt over
Københavns inderhavn til Operaen, Holmen og
Skuespilhuset.

Parkering
50 private pladser mod betaling foran hotellet og
offentlig parkering i både Toldbodgade og på Skt.
Annæ Plads. Desuden parkering ved
Kvæsthusmolen - en underjordisk og
fuldautomatisk parkeringskælder i 3 etager med
500 parkeringspladser. Afstand fra
parkeringskælderen til hotellet er mindre end 100
meter.
Nøglekortsystem
Copenhagen Admiral Hotel har installeret det
mest avancerede Smartcard nøglekortsystem,
tilpasset et maritimt design med messingbeslag.
Nøglekortsystemet giver mulighed for at
overvåge/aflæse samtlige låse og nøglekort og er
dermed pt. det sikreste låsesystem på markedet.
SALT restaurant
Hotellets restaurant hedder SALT og har ca. 110
pladser. Arkitektur og koncept er udarbejdet i tæt
samarbejde med Conran & Partners, der er
verdenskendte som restaurant- og hotelarkitekter.
Londonfirmaet har også indrettet restauranter i
London, Paris, New York og Tokyo.
SALT køkken er moderne dansk mad. Et køkken
hvor det klassiske fundament blandes med
innovative smagskombinationer – lokal tradition
og global inspiration.
Køkkenchef Rasmus Møller Nielsen har siden
2004 været det bærende led i at skabe den røde
tråd mellem tradition og fornyelse.
I den åbne vinkælder ligger nøje udvalgte vine i et
prisniveau, der indbyder til at gå på opdagelse i
vinens verden.
SALTs store menukort er bygget op, så du kan
vælge mellem flere små serveringer eller den
klassiske med forret, hovedret og dessert.
Åbningstider:
Frokost
Alle dage: 12.00 – 16.00
Middag
Alle dage: 17.00 – 22.00

Morgenmad
Mandag – fredag: 06.30– 10.00
Lørdag – søndag: 06.30 – 10.30
SALT bar
SALT bar er i direkte forbindelse til SALT
restaurant. Baren er et ideelt og centralt
mødested i København, der summer af danske og
internationale gæster fra morgen til sen aften. Er
man små- sulten, byder vi på en række lette lækre
måltider i barens spiseafdeling.
Åbningstider:
Mandag – torsdag: 10.00 – 01.00
Fredag – lørdag: 10.30 – 02.00
Søndag: 10.30 – 24.00
SALT café
SALT café på selve havnepromenaden med
udsigt til de gamle skonnerter og livet på havnen
giver gæsterne mulighed for at nyde en drink og
lidt let at spise. Caféen har åbent i
sommermånederne.
24-timers Self Service Center
Bag elevatorkernen i lobbyen findes selvbetjente
automater med cigaretter, tobak, toiletartikler,
chokolade og anden konfekture, batterier, sy sæt,
nylonstrømper m.m. Der kan betales med mønter
i danske kroner. Veksling kan foretages i
receptionen. I forbindelse med receptionen findes
en kiosk med aviser, blade, magasiner, postkort
og gaveartikler.
Room Service
Hotellet tilbyder 24–timers roomservice med et
begrænset menukort med udvalgte retter. Hver
bestilling tillægges et roomservicegebyr på kr. 35.
Morgenbakker på værelset kan bestilles indtil kl.
03.00 uden roomservicegebyr. Bestillinger, der
foretages efter kl. 03.00 tillægges roomservicegebyr. Morgenmad på værelser serveres til samme
pris som vores skandinaviske morgenmadsbuffet i
SALT restaurant.

Privat Wellness
Forkæl dig selv med afslappende massage, når du
bor på Admiral Hotel. Sig farvel til jetlag og stress
og mød op til din næste aftale i topform. Du er
velkommen til at benytte hotellets ”Private
Wellness” med sauna og dampbad på 6. etage,

hvor du kan lukke døren og være dig selv.
Udlejning af hotellets ”Private Wellness” faciliteter
foregår på timebasis og reserveres igennem vores
reception på lok 1466.
Møde- og selskabsfaciliteter
Hotellet råder over 11 unikke møde- og
selskabslokaler med plads til op til 360 personer ved receptioner helt op til 700 deltagere i
Admiralsalen. Lokalerne ligger dels i stueetagen,
dels på 6. etage.
VIP Lounge
Eksklusiv Lounge – oprindeligt fungerede rummet
som pakhusets korntørringsovn, og det var til selv
samme rum, man bragte sårede fra Slaget på
Rheden. Nu er lokalet en elegant og stilfuld
lounge i bedste ”New-Yorker-stil” med rå
murstenshvælvinger, voluminøse lædermøbler og
elektronisk styret lyd og lys. Rammerne er oplagte
til internationale ledermøder, bestyrelsesmøder,
pressemøder, produktpræsentationer samt
receptioner. Der er plads til 20-60 mødedeltagere
og 48 kuverter til middag samt op til 100 personer
ved receptioner.
A, B, C
Lokalerne A, B, og C i stueetagen vender mod
havnepromenaden og har udsigt over havnen.
Rummene kan kombineres ved
møder/konferencer fra 15 til 300.
Alle dørbuer ind til ABC kan let slås helt op og
åbner op for et stort lokale på 600 kvadratmeter
med plads til 360 spisende gæster. For
receptioner op til 700 personer.
Automatstyret luftkølingssystem, helt nyt lydanlæg
og ikke mindst markedets mest avancerede AVudstyr i form af fastmonterede LCD-projektorer,
automatiske lærreder samt dobbeltprojektion er
installeret i alle tre lokaler. Alt styres centralt af
mødelederen ved ét betjeningspanel.
Havnepromenaden
Lokalerne I, II, og III ligger direkte på
havnepromenaden. Lokalerne kan benyttes til
møder og konferencer fra 16 til 180 deltagere.
Kapacitet ved selskaber er 132 personer.
Lokalerne, som kan udnyttes samlet eller hver for
sig, har en unik placering med en fantastisk
udsigt. Man føler faktisk, at man sidder helt ”ude i
havnen” midt mellem skibene og med rigtig god
udsigt til Holmen, Operahuset og Skuespilhuset.

Funktionerne i Havnepromenaden er mange,
hvorfor den er udtænkt med størst mulig
fleksibilitet. Ved sidste modernisering er bl.a.
indsat automatiske mørklægningsgardiner, nyt
automatisk ventilations- og airconditioning system
samt nyt black basalt gulv med indlagt gulvvarme.
Som Private Dining fungerer lokalerne som en
direkte forlængelse af SALT restaurant, idet man
ved mindre selskaber kan bede om at sidde i
separat lokale, og i øvrigt med samme menu- og
vinkort som i selve restauranten.
E og F
Lokalerne på 6. etage er perfekte til mindre
møder, med udsigt over byens tage.
Mødesuiter
Der er tilført flere spændende elementer til
hotellets senior- og mødesuiter, herunder nye
mødesektioner med plankegulv og imponerende
massive mødeborde, skibsmontrer og Skageraks
berømte dækstol.
Internetopkobling
På Admiral Hotel er der fri Wi-Fi.
Udstillingsaktiviteter
I lobbyen samt på etagerne findes der montrer
med spændende effekter udlånt af Orlogsmuseet.
Copenhagen Admiral Hotel har derudover købt en
stor del af de udstillede skibe samt maritime
effekter, der findes på hotellet.
Historiske rammer
Copenhagen Admiral Hotel, er indrettet i et mere
end 200 år gammelt korntørringsmagasin opført i
1787. Stedet og bygningen på havnefronten har i
århundreder været brændpunkt for fantastiske
begivenheder.
Korntørringsmagasinet, opført for handelsfirmaet
Pingel, Meyer, Prætorius og Co., er i dag fredet i
klasse B. Pakhuset er bygget af de bedste
råmaterialer og er med sin arkitektoniske skønhed
et talende vidnesbyrd om 1780’ernes rige
handelsperiode. Husets imponerende bjælker er
af fyr fra de mægtige skove i Pommern, det
nuværende nordlige Tyskland og Polen.
Det var de store sejlskibes æra, havnen var et
mylder af driftig aktivitet, og netop her, hvor dette
pakhus ligger, var hjertet i hele skibstrafikken til
det øvrige Danmark og resten af verden. De to

pakhuse, som udgør Admiral Hotel, kunne rumme
30.000 tønder korn, og en korntørringsovn
indrettedes for kongelig regning. Selve
midtersektionen, som forbinder de to pakhuse, og
som i dag rummer elevatorer mv., byggedes først
ca. 100 år efter pakhusene, dvs. omkring
slutningen af 1800-tallet.
Ilden blev byens fjende. Både i 1728 og 1759
hærgedes gyderne bag voldene af brande. Og
den 26. februar 1794 kl. 15 stod regeringsslottet
Christiansborg i flammer. Kongefamilien blev
hastigt evakueret, og alle byens borgere deltog i
en kaotisk slukning med hånddrevne pumper og
vandspande, der passerede fra hånd til hånd i
levende kæder fra kanalerne.
Christiansborg Slots brand gav pakhuset og
kornmagasinet en uventet genbo. Kongefamilien
var hjemløs, og på den anden side af
Toldbodgade havde fire rige adelsfamilier ladet
den berømte arkitekt Nicolai Eigtved tegne fire
palæer i bedste rokokostil omkring en ottekantet
plads. Den enevældige monark Christian VII
erhvervede hele Amalienborg og flyttede ind.
København rettede sig dog hurtigt efter brandene.
Men England følte sin suverænitet på
verdenshavene truet af den danske handelsflåde,
og den 2. april 1801 slog Admiral Lord Nelson til.
Det berømte “Slaget på Rheden” i 1801
udkæmpedes så at sige lige uden for vinduerne
og har nogen søgt tilflugt bag de tykke mure, har
de måske været vidne til, at den berømte enøjede
engelske admiral, Lord Nelson, der ledede
angrebet på København, satte kikkerten for det
blinde øje for at undgå at se sin overadmirals
signal til ham om at trække sig tilbage.
Den 3. september 1807 nærmede en vældig
engelsk flådestyrke sig København, der
forberedte sig på en ny belejring. Fjendens
artilleri, der bestod af hidtil ukendte typer bomber
og raketter susede over pakhuset, og gaderne
fyldtes, mellem udbrændte bygninger, af husvilde,
sårede og døde. Mange af de sårede blev
indkvarteret, hvor den gamle korntørringsovn
tidligere havde stået.
Med kongeslottet om styrbord og city om bagbord
er Copenhagen Admiral i dag et flagskib af et
moderne dansk og samtidig internationalt hotel,
hvor kultur, design og service er nøgleord. Vore
gæster er på alle måder i centrum mellem fortid
og fremtid.

