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OPLE V

På Hotel Sanders er der 
lagt vægt på hjemlighed 

og hygge i indretnin-
gen, der er inspireret af 

1950’erne med lækre  
afstemte farver og  
perfekt lyssætning.  

Vintagelampe,  
Artek fra The  
Apartment,  
h 62 x diam.  
35 cm, 6.900 kr.

Krukke, Sandy fra Broste,  
h 43 x diam. 40 cm, 1.344 kr.

Rattanstol, Tine  
K Home, h 93 x b 82  
x d 78 cm, 2.100 kr.

Veloursofa, Stay fra 
Gubi, h 70 x l 150 cm, 

pris fra 21.495 kr.

Vase, Svenskt  
Tenn, diam. 27 cm, 

2.970 kr.

Sofabord,  
Mix fra Bolia,  
h 42 x diam.  

94 cm,  
10.699 kr.

Lampe, Flip fra Rue 
Verte, h 53 x b 30  
x 35 cm, 7.490 kr. 

Pude, Tine K 
Home, h 50 x b 
50 cm, 280 kr.

Hotellets restaurant 
Sanders Kitchen  
er allerede blevet 
et af Københavns  
nye hippe steder  
at mødes. 
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K Ø B E N H A V N 

Hotel Sanders – som at komme hjem
Hvis du går igennem den smukt dekorerede hvælving ved Stære- 

kassen og Det Kongelige Teater i København, kommer du til  
Tordenskjoldsgade. Her finder du Hotel Sanders, byens nye  

boutiquehotel i international klasse, hvor du får følelsen af at være 
med i en teaterforestilling og samtidig føle dig hjemme. Helt hjemme.

At personaleindgangen til Det Kongelige Teater kan ses fra  
vinduet på Hotel Sanders er ikke tilfældigt. Hotelejeren er den 

tidligere balletdanser Alexander Kølpin, der utallige gange  
benyttet den indgang, da han arbejdede på teateret. I dag står 

han bag Helenekilde Badehotel og Tisvildeleje Strandhotel  
og nu det luksuriøse københavnerhotel Sanders, der siden  
november 2017 har givet kvalitetsbevidste gæster fra både  
ind- og udland oplevelser, de sent vil glemme. Hotellet har 

54 værelser og restauranten Sanders Kitchen, cocktailbaren  
Tata  samt en smuk vinterhave på taget og er omhyggeligt  

designet og indrettet i samarbejde med det londonbaserede  
designstudio Lind + Almond. Designerne har skabt en casual  
og elegant stemning i rummene – inspireret af 1950’erne med 

mørke møbler og håndplukkede unikaobjekter. Stilen er  
luksuriøs på en personlig og uprætentiøs måde, og det er  
nemt at føle sig helt hjemme i en blød sofa foran pejsen  

eller under dynerne i de speciallavede senge. 

Hotelsanders.com

F Å   S T I L E N

3 ting, du kan opleve i kvarteret  
1. Udstillingsstedet Kunsthal  
Charlottenborg på Kongens  

Nytorv er særligt spændende at  
besøge under Chart Art Fair, der  
i år afholdes d. 31/8-2/9. Gå heller  

ikke glip af frokost på kunsthallens 
cool spisested, Apollo.  

Kunsthalcharlottenborg.dk

2. Rundt om hjørnet fra Hotel  
Sanders, har folkene bag den  

franske café og butik Beau Marché, 
åbnet søstercaféen Les Voyageurs  

på Holbergsgade. Blandt franske 
kunstobjekter, antikke champagne- 

kølere og levende lys serveres franske 
klassiskere og cappuccinos i blå  

glaskopper. Et must-stop på din vej.  
Holbergsgade 9, 1057 København K

3. I hotel Sanders’ restaurant  
Sanders Kitchen får du mad i høj 
klasse, men på den afslappede og 

hjemlige måde. Dagens menu  
skrives på tavlen i køkkenet, og du 

kan dumpe ind fra gaden, når sulten  
melder sig. Forsæt i baren Tata,  

der er opkaldt efter det tunge røde  
scenetæppe på Det Kongelige Teater.  
Hotelsanders.com/sanders-kitchen
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