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Hotel Hornbækhus slår dørene op i juni
D. 4. Juni genåbnede Lennart og Susanne Lajboschitz Hotel Hornbækhus efter en
gennemgribende renovering. Fællesspisning og aktiviteter bliver en fast del af
hotellets tilbud.
Et hotel, der vil mere end blot at huse sine gæster. Hotel Hornbækhus kombinerer hotelophold og
konferencefaciliteter med en hverdag præget af yoga, banko, naturvandringer og kreative
workshops.
Ønsket er at skabe et åbent hus, hvor både hotelgæster og lokale kan mødes til oplevelser og
samvær året rundt.
Mad på langborde
På Hotel Hornbækhus vil vi gerne have, at vores gæster mødes over gode måltider, rækker
hinanden kartoflerne og falder i hyggelig snak. Det er derfor, vi inviterer til fællesspisning hver
aften året rundt.
Til fællesspisningen sidder vi sammen ved spisestuens plankeborde, og dagens menu bliver
serveret på fælles fade. Vi hjælper hinanden ved bordet og er opmærksomme på, om alle får, hvad
de kunne tænke sig. Køkkenet laver god mad uden dogmer. Stilen er enkel med fokus på gode
råvarer.
Stemningsfulde omgivelser
I Hornbækhus er gammel og ny nordisk møbelkunst, farveglade tekstiler og detaljer med
personlighed blevet sammensat til et stemningsfuldt og finurligt udtryk. Det er designfirmaet EEN,
der står bag indretningen, og alle hotellets 36 værelser er forskellige.
Gæster kan finde ro under blå skrå vægge, fange solstråler gennem sprossede vinduer, hygge sig i
bløde møbler og blive inspireret af farverige blomster, som myldrer frem på vægge, tekstiler og i
husets krukker. I hotellets store have kan man nyde vejret og den friske havluft under gamle træer.
Alle er inviterede
Året rundt er det muligt at overnatte eller at mødes til seminarer, markedsdage, private fester og
eftermiddagste på Hotel Hornbækhus. Og alle er velkomne til at kigge forbi og være med.
Hotel Hornbækhus ligger kun 40 minutters køretur fra København og få minutters gang fra
Hornbæks sandstrand, hovedgade og havn. Området er kendt for sin kyststrækning og
naturområder som Hornbæk Plantage og det fredede hedelandskab ’Rusland’.

For mere information kontakt Sofia på sf@mitco.as, hotellet på 49700169 eller kom forbi, og
se det hele med egne øjne. Vi spiser sammen hver aften kl. 19.00

