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Byens Netværk tjekkede ind på det nye luksushotel, Nobis
Hotel Copenhagen, i hjertet af København. Vi besøgte den 
transformerede bygning, der før husede Det Kongelige 
Danske Musikkonservatorium og fik et smugkig på de 
eksklusive hotelsuiter. 

Nobis er en lille progressiv hotel- og restaurantkæde med 
italienske rødder og base i Stockholm. Arkitekt- og 
ingeniørvirksomheden AI har fungeret som totalrådgiver, og 
sammen med svenske Gert Winhgård har de skabt et lækkert, 
kompromisløst hotel. 

Alle materialer er af god kvalitet, der kan tåle at ældes - og 
ældes med ynde. 

Ombygningen er udført med nænsom respekt for det 
oprindelige udtryk og fremstår komplet med nye 
installationer og varmecentral. 

Tag med på en rundtur i de 77 rum, som efter planen skal stå 
færdig om bare 3-4 måneder. 



Nobis Hotel Copenhagen er nabo til Ny 
Carlsberg Glyptoteket på H. C. Andersens Boulevard. 



Byens Netværk ankommer til Nobis Hotel Copenhagen, som med 
undtagelse af et par demo-værelser endnu er en byggeplads. 







Jan Bruus Sørensen, administrerende direktør i AI, beskrev det 
voksende københavnske hotelmarked: ”I 1992-95 var der 6-7.000 
hotelværelser i København. I dag er der 16.000 med yderligere 
4.000 i pipelinen. Det skyldes især tre ting: Turismen er steget, 
byen er en globalt attraktiv hovedstad -og konferenceby og et ikke 
mindst: København er et transfersted med en god lufthavn”. 



”Vi har haft rigtig mange 
udfordringer af teknisk art 
– men alle de teams, der 
har arbejdet på sagen, har 
været helt sikre på, at det 
her skal kunne lykkes. Det 
er ikke et spørgsmål om, 
om det kan lykkes – men 
hvordan det lykkes. Det har 
været en ren fornøjelse”, 
berettede 
Flemming Lund Kristensen, 
projektleder fra AI. 





Badeværelset badet i marmor. 



Fine buede, skylignende trapper. 



Nogle af konservatoriets rum er vurderet så smukke, 
at de er blevet renoveret efter original model. 



Værelserne 
er holdt i 
matte blå 
rolige 
nuancer. 




