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Den innovative avant-garde designer Verner Panton er nu blandt de bedste danske møbeldesignere som har
designet deres egen suite på Hotel Alexandra i København. Gæsten vil i Verner Pantons suite blive mødt af en
entré udført i skrigende pink, efterfuldt af en orange stue og et dybt blåt soveværelse. 

Designerens rebelske stil og kreative- retro design er ikke til at misse i den moderne luksus suite og de stærke
farver er en stor oplevelse at være omgivet af. Hotel direktør, Jeppe Mühlhausen forklarer:
”De kraftfulde farver appellerer til barnligheden og lysten til leg som er en del af os alle”. 

Hotel Alexandras værelser er nemlig ikke blot hotelværelse, men små hjem, som udspringer af en idé og derefter
en nøje udvælgelser af farver, møbler og tekstiler indtil designeren er tilfreds med sit nye kunstværk. Og det er
netop det, Jeppe Mühlhausen og Hotel Alexandra ønsker at dele med gæsten. 
Udover er bruge en nat i Verner Panton land, kan du også finde ’hjem’ designet af Arne Jacobsen, Borge
Mogensen, Finn Juhl og Hans Wegner. Så oplev en nat i din yndlings designers univers og luk øjnene i de
bløde senge, omgivet af kvalitet, inspiration og kreativitet. Hvis du ikke lige mener at du har råd til en nat i luksus,
er der også håb for dig, alt du skal gøre at tilmelde dig Hotel Alexandras nye facebook-side, og så deltager du
automatisk i konkurrencen om en gratis nat i Verner Pantons nye suite lige her! 

Find Hotel Alexandra på H.C. Andersens Boulevard 8, 1553 København K lige ved Rådhuspladsen, eller på
dere hjemmeside.

Psst…: Hotel Aleaxandra har modtaget ”The Green Key” mærket, for dets miljøvenlighed. We love!
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