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Hotel SKT. PETRI genopstår i nyt design
I snart 15 år har Hotel SKT. PETRI i det indre København givet ly til lokale og internationale gæster med
en veludviklet sans for luksus. Den 8. juni genåbnede hotellet efter mere end et års gennemgribende
renovering, der både har udvidet antallet af værelser med en ny fløj, og som frem for alt byder på et helt
nyt design, der afspejler et ønske om at skabe en tidløs, afslappet luksusoplevelse. Da SKT. PETRI
åbnede i 2003 var det især den monumentale lobby og Per Arnoldis markante farvevalg, der løb med
opmærksomheden, men nu byder SKT. PETRI velkommen i et design, der har taget et friskt greb på
Vilhelm Lauritzens ikoniske bygningsværk fra 1928.
Hotellets nye kunst er alt sammen dansk og både upcoming og etablerede kunstnere som Bjørn
Nørgaard, Tal R, Adam Saks og kunstnergruppen Superflex.
Det er den norske tegnestue Anemone Wille Våge, som med arkitekten Hilde Aasbø i spidsen står for
indretningen, og det er første gang den prisbelønnede designvirksomhed indretter i Danmark. Anemone
Wille Våge har designet en række skandinaviske hoteller og restauranter, og blev for nylig hædret med
en placering på Conde Nasts Gold List 2017 for hotellet The Thief i Oslo. Og selv om tilgangen er mere
international end dansk, er det nye design på SKT. PETRI alligevel inspireret af Lauritzens originale
farver og materialer.
”Vores design tager et klart afsæt i bygningens stramhed og mange smukke detaljer, især i valg af
farver og materialer er vi inspireret af Wilhelm Lauritzen. Vi supplerer så med et fyldigt og lidt blødere
interiør, som står i kontrast til de oprindelige linjer, hvilket giver en dyb og spændende oplevelse af
afslappet luksus,” forklarer Hilde Aasbø.

KRYSTALGADE 22 + DK-1172 COPENHAGEN +
  TEL +45 3345 9100 +
  STAY@SKTPETRI.COM

Det nye SKT. PETRI har udvidet antallet af værelser med 20 nye værelser til i alt 288. Samtlige værelser
er renoverede, og den store atrium lobby fremstår i et komplet forandret, farvestrålende design med
hotelrestaurant, bar og lounge-område. Desuden er hotellets gårdhave i smuk forlængelse af restaurant
og lobbyområde genåbnet.
”Vi glæder os til at byde indenfor i det nye SKT. PETRI. Både vores lokale stamgæster og internationale
besøgende kan se frem til en afslappet stemning, personlig service og højt kvalitetsniveau i de nye
rammer,” siger hoteldirektør Jesper Stubgaard.
Allerede i januar 2017 åbnede P eatery, en selvstændig restaurant og bar i gadeplan ud til Krystalgade,
der serverer modern nordisk gastronomi kreeret med udgangspunkt i sæsonbetonede og bæredygtige
råvarer.
Det nye SKT. PETRI åbnede officielt den 8. juni 2017.
PRESSEBILLEDER
Du kan downloade alle vores pressebilleder her.
SKT. PETRI is a member of the Preferred Hotels & Resorts Lifestyle Collection. All guests of Skt. Petri are
eligible to enroll in the iPrefer hotel rewards program, which extends points redeemable for cash-value
Reward Certificates, elite status, and special benefits such as complimentary Internet to members upon
every stay at more than 600 participating Preferred Hotels & Resorts locations worldwide.
Fakta om SKT. PETRI
SKT. PETRI ligger i Vilhelm Lauritzens bevaringsværdige funkisbygning fra 1928, der tidligere husede Daells Varehus. Efter
bygningen havde stået tom siden varehusets lukning i 1999, blev den i 2002-2003 totalrenoveret af Erik Møller Arkitekter,
som også tilførte den store atrium glasfacade i hotellets lobbyområde. Senere samme år åbnede SKT. PETRI. I dag tilbyder
hotellet med de 20 nye værelser i alt 288 værelser, heraf 26 suiter, en restaurant og bar, loungeområde, syv mødelokaler
samt gårdhave og fitnessområde.
VÆRELSER
288 værelser inklusiv 3 handikapvenlige værelser.
HUSDYR
Vi byder små hunde velkomne. Bemærk venligst, at vi tager et rengøringsgebyr på DKK 500 pr. ophold.
PRISER 2018*
Højsæson fra DKK 2395-2995 (GBP 280-352 / USD 368-460) for et standard værelse inklusiv morgenmad.
Lavsæson fra DKK 1495-1895 (GBP 180-223 / USD 230-290) for et standard værelse inklusiv morgenmad.
Priser for vores superior er standard værelsespriser + DKK 200 (GBP 24/US 31)
Priser for vores junior suiter er standard værelsespriser + DKK 1400 (GBP 165/US 215)
Priser for vores star suite fra DKK 21.000 (GBP 2511/US 3233)
Ekstra seng i værelse DKK 500 (GBP 59/US 77) inklusiv morgenmad.
Det er gratis at have babysenge til børn op til 2 år på værelset.
For yderligere information, kontakt venligst:
PR & Marketing Manager, Emma Cox, +45 24 99 71 99 / emma.cox@sktpetri.com
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