VELKOMMEN TIL
GUESTAPART/AARHUS
Det første hotel med service apartments
og konferencefaciliteter i Aarhus.

VELKOMMEN
INDENFOR
På GUESTapart kan du booke alt fra få overnatninger til længere ophold i vores fuldt servicerede lejligheder. Du kan afholde det formelle møde
eller en større konference. Du kan nyde alle
dagens måltider i hotellets restaurant, hvor der
også er plads til et uformelt frokost- eller
kaffemøde. Du kan klare træningen inden eller
efter arbejde i vores store fitnessafdeling.

GUESTAPART/AARHUS
TILBYDER :
• 86 hotellejligheder
• Konference og mødefaciliteter
• Fitness og spa
• Økologisk bæredygtig restaurant

SUPERGOD
BELIGGENHED
GUESTapart ligger på Tueager 5, Aarhus N. Hotellet er placeret centralt i erhvervsdynamoen Skejby
Business Park, hvor der er over 150 virksomheder og mere end 20.000 daglige ansatte.
Hotellet er nabo til Det Nye Universitetshospital og blot et stenkast fra indgangen har den nye letbane
holdeplads, ligesom der kører buslinjer mindre end 300 meter fra hotellet.

BO SOM DU VIL
Service apartments er den nye tendens i hotelbranchen, hvor efterspørgslen på ”hjem” til
længere ophold er steget markant. Konceptet
har vundet indpas i udlandet og ligeledes i
København, og nu er turen kommet til Aarhus.
Aarhus har igennem de seneste år udviklet sig
som destination og flere hoteller er blevet opført
på markedet, men ingen af dem med service
apartments. På baggrund af det, vil GUESTapart
fylde et hul i markedet ved at skabe “hjem, væk
hjemmefra” - GUESTapart!
Service apartments er hotellejligheder indrettede som små hjem fremfor traditionelle
hotelværelser. Ideen er, at du kan opretholde
en normal hverdag i lejlighederne, som eksempelvis er udstyret med et lille køkken, hvor det
er muligt at tilberede lette retter – men du kan
også bestille mad fra hotellets restaurant.
GUEST/apart er opført i tre etager. Foruden
lejlighederne finder du i stueplan reception og
bar, restaurant, netværks- og afslapningsrum
med mulighed for socialt samvær samt mødeog konferencerum. I kælderplan er der blandt
andet et 540 m2 stort fitnessareal, samt et
aktivitets- og møderum.

LEJLIGHEDER
Det nye og unikke i konceptet er, at der er tale
om fuldt servicerede og klargjorte hjem, snarere end blot værelser. Det skal være hyggeligt
og afslappet at komme “hjem”, og derfor er der
gjort meget ud af arkitekturen, indretningen
og atmosfæren.
Alle lejligheder er opført i moderne og stilrene
materialer, og hver lejlighed har eget bad og køkken samt køleskab og mikroovn. Indretningsstilen er skandinavisk og industriel med både
dansk og udenlandsk interiør. Der er lagt vægt
på minimalt vedligehold, høj funktionalitet og
en høj grad af indbydende “lækkerhed” i form af
de smukke materialer og udsøgte designs.
Lejlighederne ligner rigtige hjem og måske
nærmest mere end det - de ligner de boliger, vi
drømmer om, når vi læser indretningsblade og
ser tendenser fra de lækreste hoteller i udlandet.

KONFERENCE
& MØDEFACILITETER
GUESTapart er placeret side om side med mere
end 150 virksomheder, men på trods af det, er
der mangel på mødefaciliteter og samlingssteder i området. Derfor har vi prioriteret
møde- og konferencefaciliteter på GUESTapart,
hvor det er muligt at booke lokaler med op til
150 deltagere.
Faciliteterne er opført således, at der kan laves
forskellige opstillinger, afhængigt af antal deltagere, ønsker og behov.
Lokalerne er opført i moderne, skandinavisk
stil med stilrene materialer og møbler. Der er
alt nødvendigt IT og teknik-udstyr, og der kan
leveres forplejning via hotellets restaurant.

FITNESS
I det 540 m2 store fitness område, er det
muligt at træne både funktionel og cardio
træning. Der er ligeledes indrettet rum til
mental- og balancegivende træningsformer,
som kræver ro og fordybelse. I forbindelse
med træning kan du benytte dig af koldskyl
og sauna i relax-adelingen.
GUESTaparts fitnessafdeling har kapacitet til
800 medlemmer og er selvfølgelig tilgængelig
for hotellets gæster, men henvender i særdeleshed til medarbejderne hos de omkringliggende virksomheder, som kan klare træningen efter
arbejde og samtidig undgå det trafikale kaos.

RESTAURANT
I restauranten kan du nyde mad det meste af
dagen. Morgenen starter med lækre lette morgenmadsretter, dernæst spændende caféretter
til frokost, varierende eftermiddagssnacks og
til sidste lette aftensmåltider.
Der er fokus på alt fra råvarer og sundhed til
atmosfære og bæredygtighed. Alt mad laves
på stedet af udsøgte (økologiske) råvarer,
som i så vidt muligt omfang leveres af små
lokale leverandører.
Restauranten er et oplagt mødested for de omkringliggende erhverv, hvor der kan afholdes
alt fra frokostmøder til uformelle kaffemøder.
Det er ligeledes et sted, hvor veninder kan
mødes til en snack inden eller efter træning,
og hvor virksomheder kan holde fyraftensarrangementer for personalet.

TAK FORDI DU LYTTEDE
Se mere på Guestapart.dk

KONTAKT
Jeanette Damsholt // Direktør
50 14 22 09
jeanette@guestapart.dk
Guestapart/aarhus
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