Ibsens Hotel – Oplev det ægte København
En af de bedst gemte hemmeligheder i Danmarks smukke hovedstad er miljøet omkring
Nansensgade, som danskerne helst holder for sig selv: En landsby centralt i byen, som
gemmer sig bag et af Københavns mest travle strøg og største trafik-knudepunkter,
Nørreport. Og stadigvæk helt tæt på byens magtcentrum, parker og seværdigheder.
Nordic cool
Nansensgade er selve essensen af den aktuelle trend "nordic cool", fordi der hersker en
helt særlig afslappet stemning: Folk stopper op og ordner verdenssituationen på et
gadehjørne eller nyder solen på en trappesten med en kold øl i hånden, mens andre
henter børnene fra skole på cykel. Som Financial Times skriver, så er det som om, at
"københavnerne har en fælles indre feng shui-ro".
Beboerne er "hippe" på den helt særlige måde, som kunne være klippet ud af en
international trendbog. Og danske designere og reklamefolk valfarter da også hertil for at
søge ny inspiration. Her er ingen store internationale tøjkæder eller kendte
mærkevarebutikker. Til gengæld trives små originale designere, hyggelige caféer, den
lokale cykelhandler og gode spisesteder skulder ved skulder med kunstgallerier og
antikvariater.
Nansensgade er rykket indenfor
Midt på hjørnet af Nansensgade ligger det gamle "Ibsens Hotel" med det gamle røde
neonskilt, som lyser op i mørke. Hotellet gennemgik i 2011 en større renovering, som har
ført "Ibsens" ind i det 21. århundrede.
Nansensgade er rykket med indenfor på hotellet, fordi de lokale designere og kunstnere
fra nabolaget har sat solide fingeraftryk på indretningen - alt lige fra nøgleringe, puder,
borde til bøgerne på reolerne.
Som det første hotel i verden tager Ibsens Hotel imod ’artmoney’ som betalingsmiddel.
Artmoney er "pengesedler" på 18 x 12 cm, der er skabt af registrerede artmoneykunstnere. En artmoney er et unikt stykke kunst, der har værdien 200 danske kroner, og
som kan bruges som et alternativt betalingsmiddel til at købe varer eller ydelser i
artmoney-butikker verden over. Læs mere på www.artmoney.org
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Boutique-hotel
Nansensgade-kvarteret. 300 meter til Nørreport Station & Strøget.
100 meter til henholdsvis Torvehallerne & Søerne.
Cafe & morgenmadsrestaurant, spansk restaurant Pintxos (aften),
italiensk restaurant La Rocca (frokost & aften)
Lobbylounge, møderum, gårdhave, spa og p-gård.
118 værelser, privat bad, gratis Wi-Fi, kabel-tv mm.
CO2-neutral hotels, Grøn Nøgle; Klima+ Frontløber
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