ApArt – tag et smugkig ind ad nøglehullet
Panelet i elevatoren til Arthur 4, lige ved spaen, viser til og med femte etage. Men har man
en speciel nøgle og fører den ind i det diskrete nøglehul i væggen, kommer man en etage
længere op. Og netop som man træder ud, da står man ved den private indgang til et af
Københavns hemmelige steder; nemlig penthouselejligheden ApArt.
Det er mere end bare en hotelsuite, den 170 m2 store penthouselejlighed under taget på
Hotel Kong Arthur. Private dinings med privatkok, kreative møder, ferniseringer og
anonymt getaway for udvalgte gæster er bare nogle af de fortællinger, lokalerne indtil
videre har dannet ramme om.
Med fem store værelser og to badeværelser, hvoraf det ene har et lækkert boblebad, hvor
man rigtig kan slappe af og nyde livet, og med mulighed for roomservice fra Hotel Kong
Arthur, tilbyder penthouselejligheden alt, man kan drømme om. Hidtil har et besøg her kun
været for de særligt udvalgte, men nu åbnes dørene lidt mere op, og ApArt kan nu
reserveres ved at kontakte Hotel Kong Arthurs booking.
Kunst og eksklusivitet
ApArt er lig med eksklusivitet. Der er egen indgang og direkte elevatorforbindelse til den
850 m2 store spa og, på nederste etage, udgang bag om hotellet, så man helt ubemærket
kan snige sig væk. ApArt er, som navnet antyder, også lig med kunst, hvilket også er en af
grundene til, hvorfor ApArt er så unik. Facilitator og gallerist, H. C. Smed, har det
kunstneriske øje for, at indretningen afspejler lejlighedens ånd.
Mågestel fylder køkkenskabene i det store køkken-alrum, ægte danske møbelklassikere
udgør indretningen i den lyse stue, og så er udsmykningen på væggene moderne, dansk
samtidskunst, der udskiftes løbende, efterhånden som spændende danske kunstnere
holder fernisering på kvisten. Penthouselejligheden er nærmere en hotellejlighed med et
galleri i maven og er alt i alt med garanti et besøg værd.
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Presse:

Penthouselejlighed
170
5
2 dobbeltværelser
2 separate, det ene med jacuzzi
Fuldt udstyret køkken, egen indgang, egen elevator, skjult bagindgang,
roomservice, mulighed for private dining med privatkok (10-12
personer)
Plads til 10-12 personer. Lokalerne er perfekte til kreative møder uden
brug af AV-udstyr.
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