
 
 

 

 

 

FAKTA OM ROYAL SUITE 
COPENHAGEN MARRIOTT HOTEL 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Generelt om Royal Suite:  

 Suiten er placeret på 11. etage (øverste etage) på Copenhagen Marriott Hotel 

 170 kvm. fordelt på to afdelinger med mulighed for tilkobling af yderligere et soveværelse 

 Udsigt direkte til vandet/Københavns havnefront 

 Opdelt i henholdsvis stue/køkken/lounge og soveværelsesafdeling, der adskilles af lydtæt dør 

 Der er investeret godt 4,5 mio. dkk i renoveringen af suiten, som stod færdig i december 2017 

 

 

Anvendelsesmuligheder:  

 Fritids- og forretningsrejse  

 Bestyrelsesmøder, kreative møder m.v.  

 Private middage, cocktail party og receptioner  

 Produktlanceringer  

 VIP-delegationer, royale, kunstnere m.v.  

 Foto- og filmoptagelser  

 

Stue, køkken og Lounge Area:  

Den sociale del af suiten er opdelt i et lounge område, spise- og mødeafdeling og et køkken. 

 

Lounge området er afskærmet fra spise- og mødeafdelingen med en damppejs, som er delvis beklædt i 

marmorpuds og leveret af Optimyst Pejs  

 Sofa v. Cassina  

 Metalkunstværker er leveret af danske WulffWinding og er specialdesignet til suiten 

 

Spise- og mødeafdelingen er beregnet til 12 personer, og her kan man nyde et måltid omkring det store 

bord eller afholde møder. Denne del af suiten indeholder:  

 TV skærm af Bang & Olufsen – kan også benyttes til præsentationer m.v. 

 Spisestuestole er leveret af det danske brand Design by Us 

 Lyskrone er special designet til suiten og leveret af Maretti  

 Maleri i størrelsen 300 x 180 cm af den danske kunstner Daniel Roger Larsen er specialdesignet til 

suiten 

 Det 12-personers speciallavet spisebord i str. 360 x 120 cm. er leveret af Northern Heritage. Bordet 

er fremstillet af træ fra Guldborg skovene på Lolland. Det rå træ er poleret hundredevis af gange 

for at skabe en blank overflade, men træets rå struktur er bevaret.  

  

http://optimyst.dk/
https://www.cassina.com/en
http://wulffwinding.com/
https://www.bang-olufsen.com/da
https://design-by-us.com/
https://maretti.com/index.php/
http://www.danielrogerlarsen.com/index/Who_am_I.html
http://www.northernheritage.dk/


 
 

 

 

 

 

 

Køkkenet er et fuldt udstyret showkøkken med blandt andet komfur, ovn, vask og vinkøler. Området kan 

benyttes som cocktailbar, vinsmagninger, fotoshoots m.m.  

 Køkkenet er specialdesignet og fremstillet af det danske Boform   

 Al glas er leveret af Louise Roe  

 Inkluderer en bar, hvor forfriskninger og snacks kan nydes inden middagen  

 Køkkenet indeholder ligeledes et tekøkken, hvor en privatkok evt. kan forberede maden uden at 

forstyrre suitens gæster 

 Gæster kan booke en privat kok hos hotellet, som kan forberede morgenmad/frokost og middag 

mod et tillæg 

 

 

Soveværelse, Master Bathroom & Walk-in Closet: 

Panoramaudsigt over det gamle København til venstre, Christianshavn og Islands Brygge midt for, og vand 

til alle sider. Der er lydtæt dør ind til soveværelse og denne del er opdelt i flere områder: Soveværelse, 

walk-in og make-up område samt en spa-/badeafdeling. 

 

Soveværelset indeholder:  

 King Size seng af mærket Auping med målene 200 x 200 cm. 

 Hovedgærdet er specialfremstillet af Little Luxury Home og måler 400 x 180 cm. Puffer og 

sengelamper er fra samme brand 

 Marmorborde af Menu 

 Sengetøj fremstillet af 100% økologisk hvid luksusbomuld og med en thread count str. 255, og er 

GOTS/Fairtrade certificeret 

Walk-in closet og make-up område indeholder:  

 Service/minibar:  

o Vin og champagne, snacks, Nespresso maskine, Simply Chocolate m.m.  

o Produkt- og stylingbar indeholdende faciliteter fra GHD, Mont Blanc og Meraki 

o Neglebar med indbygget negletørrer 

 OPI neglebar 

 Sikkerhedsboks 

  

http://boform.dk/
https://louiseroe.dk/
https://www.auping.com/dk
http://littleluxuryhome.com/
https://menu.as/en/furniture/
https://www.nespresso.com/dk/da/
https://simplychocolate.dk/
https://www.ghdhair.com/dk
http://www.montblanc.com/en/home.html
https://dk.merakishop.dk/


 
 

 

 

 

 

 

Spa- og badeafdelingen er i mørkegrå granit fra gulv til loft og indeholder:   

 Italienske fliser og bordplader 

 Badefaciliteter fra Vakinme og Meraki  

 Ekstra luftige håndklæder fra Excellence AirRich (700 gr. og 100% bomuld) 

 Badekåber i hvid velour/terry Louxor fra Garnier Thiebaut 

 4x2 m. stor oplevelsesbruser: ”Sensory Sky” leveret af Dornbracht, og giver blandt andet 

muligheden for lys og aromaterapi, vandmassage samt anti-age facial water treatment og steam 

mist. 

 

 

Yderligere fakta: 

 Alle designelementer er fremstillet ud fra perspektivet om et smukt og stilrent sted med 5-stjernet 

international komfort i kombination med slet skjulte danske elementer, der i symbiose skaber en 

varm og hyggelig atmosfære  

 Suiten indeholder i alt 3 fladskærme, som alle er opdateret med det nyeste inden for lyd og TV. Al 

tech er leveret af Bang & Olufsen  

 Tekstiler er leveret af Mulberry, Casamance, Versace, Dedar, Zoffany, Sanderson, Anna French 

 Tapeter er leveret af Elitis, Zoffany, Dedar, Andrew Martin, Thibaut  

 Vægkunsten er specialfremstillet til suiten af unge, spirende danske kunstnere, såsom Daniel Roger 

Larsen 

 Indeholder stearinlys og dæmpet belysning samt friske blomster i nordisk stil  

 Kæledyr er velkomne og i suitens indgang findes hundekurv og legetøj 

 Bag indretningen står LA Design i tæt samarbejde med BC Hospitality Groups Operations Team. 

 

Læs mere om Royal Suite på royalsuite.dk  

 

Læs mere om hotellet - Copenhagen Marriott på copenhagenmarriott.dk  

 

Læs mere om ejeren - BC Hospitality Group på bchg.dk  

 

For yderligere information til pressen, billeder/video materiale, photo & film shooting, kontakt: 

presse@bchg.dk  

 

For yderligere information angående booking af suiten til møder, events, receptioner, m.v., kontakt: 

theroyalsuite@cphmarriott.dk  

 

http://www.vakinme.com/
https://dk.merakishop.dk/
https://www.dornbracht.com/
https://www.bang-olufsen.com/da
https://www.mulberry.com/
http://www.casamance.com/en/collections/
http://www.versace.com/eu/en/home/
http://dedar.com/
https://www.stylelibrary.com/zoffany/#anchor
https://www.sandersontextilesltd.co.uk/
https://www.thibautdesign.com/AF/
http://www.elitis.fr/en/
https://www.stylelibrary.com/zoffany/#anchor
http://dedar.com/
https://www.andrewmartin.co.uk/
https://www.thibautdesign.com/AF/
http://www.danielrogerlarsen.com/index/Who_am_I.html
http://www.danielrogerlarsen.com/index/Who_am_I.html
http://www.royalsuite.dk/
http://www.copenhagenmarriott.dk/
http://www.bchg.dk/
mailto:presse@bchg.dk
mailto:theroyalsuite@cphmarriott.dk

