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KONFERENCER 
I LATINER
KVARTERET
Hotel SP34 er Københavns nyeste 4+ boutique ho-
tel, beliggende ca. 100 meter fra Rådhuspladsen og 
Strøget. Hotellet er lokalt forankret i det mangfoldi-
ge miljø som findes i Latiner Kvarteret; et boheme-
præget område med højt til loftet, trendy restau-
ranter, gallerier, vintage butikker,  barer og design 
studios m.fl.

Med en central beliggenhed i Københavns gamle 
Latinerkvarter, byder Hotel SP34 konferencecenter 
på anderledes og inspirerende omgivelser. 

Let tilgængeligt med bil, fly, tog eller bus, er Hotel 
SP34 ideelt, når mødet skal afholdes i København. 
Med kun 5 minutters gang både fra Københavns 
Hovedbanegård, Vesterport station og Nørreport 
med tog og Metro, er det hurtigt og let at ankom-
me til hotellet uanset valg af transport.

WINE HOUR
Når dagens møder er veloverstået, inviteres alle gæ-
ster til Wine Hour i lobbyen fra kl.17:00-18:00. Skal 
I videre bagefter, så befinder I jer i ”Pisserenden” i 
hjertet af København. Vores værter og værtinder er 
selvfølgelig altid parat med gode forslag til hvor, og 
hvordan I kan opleve kulturlivet i København!
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ANKOMST
TIL 
HOTEL SP34

PARKERING
GÅAFSTAND

ANKOMST MED BIL, TOG ELLER METRO

AFSTAND TIL BELLA CENTERET

Bil:
Ved ankomst til København Centrum, kør til 
Gyldenløvesgade/H. C. Andersens Boulevard og 
drej ad Nørre Voldgade til Sankt Peders Stræde 
via Jarmers Plads.

Tog:
Fra Københavns Lufthavn til Københavns Hoved-
banegård 12 min. / Nørreport  Station 14 min.

Metro:
Fra Københavns Lufthavn til Nørreport Station 
15 min.

Nyropsgade 6
Privat parkering kun 200 meter fra Hotel SP34

Valet parkering - Kør lige til døren, så parkerer vi 
bilen for dig.  
DKK 495 pr. dag

Privat parkering
DKK 215 pr. dag

Fra Københavns Hovedbanegård til Hotel SP34 ca. 
10 min.

Fra Nørreport Station til Hotel SP34 ca. 6 min.

Fra Vesterport til Hotel SP34 ca. 2 min

Metro: Fra Nørreport Station (Metro) til Bella 
Center Station (Metro) 13 min.
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MØDEPAKKER

Velkomst af konferenceværter og værtinder

Økologisk formiddagsservering

Kaffe & te, sodavand, isvand & frisk frugt

Frokost i en af vores a la carte restauranter inkl. 1 vand

Eftermiddagsservering - kage & dessert

Wine Hour kl. 17:00 - 18:00 i vores lobbybar

HELDAGSMØDER

ALL INCLUSIVE

Lej vores private biograf på timebasis eller en hel 

dag til fx. møder, events, screenings 

eller produktlanceringer.

PRIVAT BIOGRAF

Single Superior

Double

Double Superior 

Suites

Loft- & Penthouse Suites

118 EKSKLUSIVE VÆRELSER

Vores konferencepakker er altid all inclusive.
Det betyder, at I roligt kan fokusere på jeres møde!

HELDAGSMØDER INKL. 3 RETTERS MIDDAG

HALVDAGSMØDER

Velkomst af konferenceværter og værtinder

Økologisk formiddags- eller eftermiddagsservering

Frokost i en af vores a la carte restauranter inkl. 1 vand

Kaffe & te, sodavand, isvand & frisk frugt

Heldagsmødepakke efterfulgt af Wine Hour i vores 
lobbybar og 3 retters middag i en af vores 

a la carte restauranter

Plug and play teknologi indenfor både skærme og lyd:

NEC Professionel skærme

BOSE Professionel sound system 

Mulighed for HD livestreaming af content, 

TV og sportsevents

Video konference

Kompatibel med alle formater og devices 

(inkl. Apple produkter)

Apple TV

Alle adaptere & kabler in-house

Laserpresenters & mikrofoner

Oneclick brugerbetjening

Gratis high-speed Wi-Fi 1000MB/1000MB

Privat biograf: 

NEC Professional 80” skærm

Cambridge AZUR audiofil Bluray afspiller m. 

professionel opskallering af DVD til Bluray samt 

24 bit upsampling

BOSE 5.1 professionelt optisk cinema soundsystem - 

installeret og konfigureret af BOSE som showroom

Vores tekniske team står selvfølgelig altid klar til at 

hjælpe med opsætning og support!

STATE OF THE ART TEKNOLOGI - IT’S ALL INCLUSIVE!



SP34
EXCLUSIVE.
IT’S ALL 
YOURS!
Uanset om formålet er lave et arrange-
ment, som bliver husket for dets charme, 
eller eventen, konferencen, julefrokosten 
eller produktlanceringen bare skal være 
ekstra markant, så er det selvfølgelig mu-
ligt på Hotel SP34.  

At leje et helt Brøchner hotel betyder 
selvfølgelig, at hele hotellet er jeres! På 
Hotel SP34 betyder det selvfølgelig også 
vores signaturer ”Wine Hour” og ”Good 
Morning. It’s Organic!” samt hotellets væ-
relser, suiter, lobby bar, lounges, chambre, 
AV udstyr, biograf, fitnessrum og konfe-
rencelokaler m.m. Det samme gælder vo-
res professionelle lydsystemer og skærme 
på hotellet. Hele hotellet er jeres!

Kontakt vores event manager for fore-
spørgsler og samarbejde – vi assisterer 
gerne i afholdelsen af et markant event!

booking@brochner-hotels.dk
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DONT WORRY 
IT’S ALL
INCLUSIVE!
VORES KONFERENCEPAKKER ER ALTID ALL INCLUSIVE. 
DET BETYDER, AT PRISEN ER AFTALT PÅ FORHÅND!

WINE HOUR 17:00 - 18:00

FROKOST – UPRÆTENTIØS BISTRO, KULTURBODEGA 
ELLER GOURMÉT BURGER

VI TROR PÅ, AT KVALITET BEDST BETALER SIG

Du kan være sikker på, at den pris, du ser i din 
aftale, er den samme, som der står på regningen 
efter jeres møde. Har I behov for flere sodavand, 
kaffe, juice osv. til mødet, så er der selvfølgelig 
ingen ekstra beregning. Prisen er fast, så du som 
mødeplanlægger altid kan være sikker på, at der 
ikke er nogen uventede ekstraudgifter, når dagen 
er omme. 

Når mødet er ovre, er I altid inviteret til Wine Hour 
i vores lobbybar fra kl. 17:00-18.00. Hver eftermid-
dag inviterer vi alle vores gæster til et glas vin eller 
to af vores udvalgte signaturvine – på huset selv-
følgelig. Det er en god mulighed for, at vores gæ-
ster kan møde hinanden og runde dagen af.

I får de perfekte rammer for en hyggelig frokost i en 
af vores tre a la carte restauranter. Vores hovedre-
staurant serverer en bred vifte af middelhavsinspi-
rerede retter, med kvalitet og den gode stemning 
i fokus.  Eller hvad med hjemmelavet smørrebrød 
eller mad-på-et-bræt i uformelle omgivelser på 
Din Nye Ven. Hos Cocks & Cows serveres byens 
bedste gourmét burgere. Frokosten serveres pro-
fessionelt efter jeres tidsplan, og giver altid en lo-
kal oplevelse af at sidde i Latiner Kvarteret.

Vi mener, at mad i god kvalitet med kun de bed-
ste råvarer, skaber en stor forskel i oplevelsen af 
et succesfuldt møde. Den hjemmelavede kage og 
den friske frugt er selvfølgelig økologisk. 



HOTEL SP34
KONFERENCE
Navnet Hotel SP34 kommer af gadens navn Sankt 
Peders Stræde, og husnummeret 34. Udefra ses 
først de skiftende facader og hyggelige cafeer, 
men inde bagved gemmer sig en anderledes og 
state-of-the-art konference.

Særlige begivenheder kræver ekstraordinære 
omgivelser, og Hotel SP34 byder på fleksible om-
givelser med karaktér; en privat biograf med 24 
pladser, fire grupperum til workshops, tre plenum-
lokaler for konferencemøder og et chambre til de 
sofistikerede og uformelle møder. Hotel SP34 har 
plads optil 80 personer (i samme plenum lokale). 

Giv jeres møde, workshop, seminar, photo shoot 
eller produktpræsentationer den kant, de fortjen-
er. Vores fornemste opgave er at assistere jer!

FOTO: GRUPPERUM 6 7booking@brochner-hotels.dk
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PLENUM 1, 2 & 3

BIOGRAFEN - TIL DET SÆRLIGE BUDSKAB

CHAMBRE - EN AFSLAPPET SOFISTIKERET ATMOSFÆRE

GRUPPERUM

Hotel SP34 plenum lokaler byder på en cool ople-
velse og det bedste indenfor skærmteknologi og 
lydsystemer – alt sammen plug and play. Plenum 1, 
2 & 3 byder alle på 80” skærme og professionel lyd 
fra Bose. Med plads til 80 personer samlet eller 35 
personer i hvert lokale, er plenum lokalerne ideel-
le, når budskabet skal ud til en større forsamling.

Biografen er ideel til bl.a. præsentationer,  scree-
nings, produktlanceringer eller visning af film. 
Med 24 biografsæder tegnet af Poul Henningsen’s 
tegnestue, sørger biografen for en helt unik op-
levelse med det bedste indenfor skærmteknologi 
og professionelt Bose biograf-lyd!

Ud over plenum lokalerne består Hotel SP34’s kon-
ference af fire grupperum, som alle giver mulighed 
for koncentrerede møder, workshops eller gruppe-
arbejde. Alle grupperum har 55” fladskærme og er 
let tilgængelige fra konferencens loungeområde.

Møder behøver ikke være formelle. I vores Cham-
bre på Hotel SP34 får I inspirerende omgivelser 
som det perfekte grundlag for sofistikerede og 
uformelle møder. 

BOOKING
Conference & Event afdeling
Telefon: +45 3395 7702 
E-mail: booking@brochner-hotels.dk  

BIOGRAFEN ER EN HELT UNIK OPLEVELSE

PLENUM MED TEATEROPSTILLING

CHAMBRE TIL DE UFORMELLE MØDER
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LOST 
YOUR 
WAY?

NAVN

Plenum 1 147

91

M2

56

15

17

12

19

Plenum 2

Plenum 3

Grupperum 4

Grupperum 5

Grupperum 6

18

36

16

U-BORD

14

56

25

Ø-BORD

20

25

40

40

50

50

80

35

TEATER

25

24

12

40

24

SKOLEOPSTILLING

20

12

BOARD ROOM

10

10

10

6

10

80

100

60

25

RECEPTION

Grupperum 7

Privat biograf

Chambre

Vinkælder

Morgenmadsrestaurant

Cock’s & Cows

Tagterrasse

Din Nye Ven
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COCKS&COWS - GOURMÉT BURGERE & COCKTAILS

DIN NYE VEN - KULTURBAR & MADBODEGA

Cocks&Cows er den klassiske Amerikanske burger 
joint med et moderne Skandinavisk twist.
  
Menuen inkluderer forskellige varianter af gourmét 
burgere som den klassiske Cheese’n’Smoke med 
røget bacon og cheddar, eller den populære og 
overvældende Gogernator med dobbelt bøf, dob-
belt cheddar, dobbelt bacon og løg ringe. Sam-
men med burgeren er der mulighed for tilvalg af 
forskellige side orders som f.eks. salat, twister fri-
es, chicken wings eller bbq ribs.

Have a cocktail with your cow!
Baren i Cocks&Cows er kendt for gode cocktails 
og serverer både gamle klassikere og signatur-
cocktails som passer perfekt til måltidet. 

Din Nye Ven byder på øl, kaffe, sjusser og ærlig 
mad i rustikke, nede-på-jorden omgivelser. Til fro-
kost serveres bl.a. ”alt på et bræt”, en blanding af 
f.eks. hjemmebagt brød, oste, charcuterie, hjem-
melavet ærtepuré med ristede mandler, æble/in-
gefærs-chutney, konfiterede svampe m.m. 

Alt efter tidspunkt, vil man fra tid til anden løbe 
ind i en af stedets tre ejere, der med jævne mel-
lemrum betjener bardisken og serverer hjemmela-
vet smørrebrød og skænker kaffe, øl og kærlighed 
i kopperne.

COCKS & COWS POPULÆRE GOVERNATOR BURGER MED TWISTER FRIES

DIN NYE VEN - KULTURBAR OG BODEGA

HOTEL SP34 - RESTAURANT WORK IN PROGRESS

Vores hoved restaurant “WIP” drevet af COFOCO 
(Copenhagen Food Company) er vores tapas- og 
vinbar med åbne døre ud til det urbane gademiljø 
i Sankt Peders Stræde.

Konceptet for Work In Progress er at skabe en eks-
klusiv spansk inspireret restaurant sammen med 
gæsterne. 

Menuen overleveres af tjeneren på aftenen. Dine 
smagsløg er med andre ord i kokkenes hænder, 
og vi glæder og meget til at byde dig velkommen!

HOTEL SP34 MAIN RESTAURANT - WORK IN PROGRESS



HOTEL
SP34
Det nye Hotel SP34 afspejler det fysiske miljø og 
den atmosfære, der findes i Latiner Kvarteret, hvor 
hotellet ligger. Bygningerne består af tre køben-
havnske byhuse, som tilsammen danner rammerne 
for Hotel SP34 og som er restaureret med respekt 
for den originale arkitektur. Hotellets tre restau-
ranter og fire barer, byder på alt fra cocktails til 
portvin og en sublim stemning.

Hotellet kombinerer den lokale boheme atmosfæ-
re med eksklusive værelser og penthouse suiter 
på toppen af København. Med nordisk design, 
skylight badeværelser, balkoner med panorama-
udsigt over København, byder hotellet på en unik 
oplevelse i pisserenden.

118 Deluxe værelser
Loft Suite & Penthouse Suites
Brøchners Wine Hour 17:00-18:00
Gratis High Speed Wi-Fi
3 a la carte restauranter
4 barer
Rooftop terrace
Konferencefaciliteter for 100 personer
Privat biograf
Parkering & valet parking
Fitness rum

FACTS
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