Næsten så
godt som

TeaterHotellet udvider
med 12 hotel

hjemme...

lejligheder

Nyindrettede og indflytningsklare, lækre møbler, lyse rum, elevator og central beliggenhed.
TeaterHotellet som er kendt for sin gode beliggenhed, gode service
og hyggelig atmosfære har udvidet med 12 hotel-lejligheder.
Blot få skridt fra TeaterHotellet ligger den herskabelige hvide ejendom, som netop er top-renoveret med 12 lejligheder fra 45-67 m2.
Alle lejlighederne har åbent køkken med spiseplads, opholdsstue,
soveværelse og badeværelse med vaskemaskine og er fuldt udstyret
med service til 6 personer.
Lejlighederne henvender sig til langtids lejere, som har brug for ophold i hyggelige rammer på minimum en måneds varighed.
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Nyindrettede og indflytningsklar
De lækre nyindrettede og møblerede hotellejligheder er beliggende i en smuk hvidpudset og herskabelig ejendom.
Hotel-lejlighederne ligger fra 1. til 4. sal med adgang via trappeopgang
eller elevator og de er fuldt indrettede med åbent køkken i direkte forbindelse med spiseplads og opholdsstue.
I lejlighederne med 2 værelser er der fra opholdsstuen adgang til soveværelset. Stilen er lys og enkel.
I køkkenet findes fuld service til 6 personer samt kombiovn, kogeplade,
opvaskemaskine, køleskab med frostboks, kaffe-maskine, el-kedel og
brødrister.
I badeværelset findes føntørrer samt vaskemaskine med integreret
tørretumbler. I opholdsstuen findes radio, CD-afspiller og fladskærmsTV med TDC Home Trio box - TV, bredbånd og telefoni i én løsning.
I lejlighederne findes også støvsuger og vækkeur.
Materialevalg
Overfladerne er lyse og rengøringsvenlige. Vægge, lofter og døre er
hvidmalede. Det gennemgående gulv i stue, køkken og værelse er belagt
med tæpper. Badeværelset er nyt med hvide fliser på væggene i brusenichen.
Køkkenelementer og hårde hvidevarer er hvide – med laminatbordplade med rustfri stålvask.
Lejlighedernes indretning og placering i ejendommen fremgår af plantegningerne på de efterfølgende sider.

Type 1 - 60 m2		

				

		

1., 2. og 3. sal

Indrettet med åbent køkken i direkte forbindelse med spiseplads og opholdsstue.
Fra opholdsstuen er der adgang til soveværelse.
Entré indgang sker via køkken/alrum – dobbelt skab til overtøj og sko.
Opholdsrum hyggeligt indrettet med arbejdsplads, musik-afspiller og
fladskærms tv.
Køkken fuldt udstyret med alt i hårde hvidevarer, mikro-ovn,
brødrister, el-kedel og kaffemaskine.
Soveværelse rummeligt og lyst indrettet med 2 enkeltsenge og god
skabsplads.
Badeværelse med brus samt vaskemaskine med integreret tørretumbler.

Type 2 - 67 m2		
Indrettet med åbent køkken i direkte forbindelse med spiseplads og opholdsstue.
Fra opholdsstuen er der adgang til soveværelse.
Entré indgang sker via køkken/alrum – dobbelt skab til overtøj og sko.
Opholdsrum hyggeligt indrettet med arbejdsplads, musik-afspiller og
fladskærms tv.
Køkken fuldt udstyret med alt i hårde hvidevarer, mikro-ovn,
brødrister, el-kedel og kaffemaskine.
Soveværelse rummeligt og lyst indrettet med 2 enkeltsenge og god
skabsplads.
Badeværelse med brus samt vaskemaskine med integreret tørretumbler.

				

		

1., 2. og 3. sal

Type 3 - 57 m2		

				

		

1. sal mod gården

Indrettet med åbent køkken i direkte forbindelse med spiseplads, opholdsstue
og soverum.

Entré via opholdsstuen.
Opholdsrum hyggeligt indrettet i åben forbindelse med køkken og
soveafdeling – indrettet med arbejdsplads samt musik-afspiller og
fladskærms tv.
Køkken fuldt udstyret med alt i hårde hvidevarer, mikro-ovn,
brødrister, el-kedel og kaffemaskine.
Soveværelse rummeligt og lyst indrettet med 2 enkeltsenge. Ligger
i forlængelse af køkkenet.
Badeværelse med brus samt vaskemaskine med integreret tørretumbler.

Type 4 - 57 m2		
Indrettet med åbent køkken i direkte forbindelse med spiseplads og opholdsstue.

Entré via opholdsstuen.
Opholdsrum hyggeligt indrettet ved køkkenet – med musikafspiller
og fladskærms tv.
Køkken fuldt udstyret med alt i hårde hvidevarer, mikro-ovn,
brødrister, el-kedel og kaffemaskine. I køkkenet er endvidere indrettet
en arbejdsplads.
Soveværelse rummeligt og lyst indrettet med 2 enkeltsenge.
Badeværelse med brus samt vaskemaskine med integreret tørretumbler.

		

		

2. og 3. sal mod gården

Type 5 - 62 m2		

				

		

4. sal

Indrettet med åbent køkken i direkte forbindelse med spiseplads og opholdsstue.
Fra opholdsstuen er der adgang til
soveværelse.
Entré via køkkenet.
Opholdsrum hyggeligt indrettet med spise- samt arbejdsplads.
Her er musikafspiller og fladskærms tv.
Køkken fuldt udstyret med alt i hårde hvidevarer, mikro-ovn,
brødrister, el-kedel og kaffemaskine.
Soveværelse rummeligt og lyst indrettet med dobbeltseng og
god skabsplads.
Badeværelse med brus samt vaskemaskine med integreret tørretumbler.

Type 6 - 45 m2		
Indrettet med åbent køkken i direkte forbindelse med spiseplads, opholdsstue.
og soveafdeling.

Entré via køkkenet – dobbelt skab til overtøj og sko.
Opholds- og soverum hyggeligt med god indretning – med musikafspiller og fladskærms tv.
Ved god udnyttelse af pladsen er der også i denne hotel-lejlighed
indrettet en arbejdsplads.
Køkken fuldt udstyret med alt i hårde hvidevarer, mikro-ovn,
brødrister, el-kedel og kaffemaskine. I køkkenet er endvidere indrettet
en arbejdsplads.
Badeværelse med brus samt vaskemaskine med integreret tørretumbler.

		

			

		

4. sal

Type 7 - 55 m2		

				

		

4.sal mod gården

Indrettet med åbent køkken i direkte
forbindelse med spiseplads, opholdsstue og soverum.
Entré via opholdsstuen.
Opholdsrum hyggeligt indrettet mellem køkken og soveafdeling – indrettet med arbejdsplads samt musikafspiller
og fladskærms tv.
Køkken fuldt udstyret med alt i hårde hvidevarer, mikroovn, brødrister, el-kedel og kaffemaskine.
Soverum rummeligt og lyst indrettet med 2 enkeltsenge i
forlængelse af køkkenet.
Badeværelse med brus samt vaskemaskine med integreret
tørretumbler.

Etageplaner
1. sal

3. sal

2. sal

4. sal

Lejlighedstyper, størrelser og priser
Lejepris pr. måned ved:
Type

Værelser		

Sal

1

2

2

m2		

1 md.

3 mdr.

6 mdr.

1,2 og 3

60		 kr. 13.000

kr. 11.700

kr. 10.400

2

1,2 og 3

67		 kr. 13.000

kr. 11.700

kr. 10.400

3

1

1

57		 kr. 10.500

kr. 9.450

kr. 8.400

4

2

2 og 3

57		 kr. 10.400

kr. 9.360

kr. 8.320

5

2

4

62		 kr. 13.000

kr. 11.700

kr. 10.400

6

1

4

45		 kr. 9.750

kr. 8.775

kr. 7.800

7

1

4

55		 kr. 9.750

kr. 8.775

kr. 7.800

						Ovennævnte priser tillægges moms

Lejebetingelser
Lejeperiode

Tillægsydelser

Minimum 1 måned.

Der er ved booking mulighed for, at bestille følgende tillægsydelser:

Slutrengøring

• Rengøring efter nærmere aftale.

Slutrengøring er obligatorisk.

• Linnedpakke: pude- og dynebetræk samt lagen.

Pris kr. 1.500 uanset lejligheds-

• Håndklædepakke: Badehåndklæde samt lille håndklæde og 2 viskestykker.

størrelse.

• Morgenbuffét på TeaterHotellet.dk

Ved indflytning findes følgende i lejligheden:
10 stk. opvasketabs, 1 fl. opvaskemiddel, 1 stk. opvaskebørste, 5 stk. engangsklude, 1 køkkenrulle, 2 ruller toiletpapir
og 1 stk. flydende håndsæbe.

Ejendommen
Ejendommen er nyrenoveret med respekt for
den oprindelige arkitektur, beliggende i Søndergade i forlængelse af Bytorv Horsens.
Bytorv Horsens byder på mange forskellige butikker og caféer og har
siden indvielsen, for 5 år siden, samlet byens borgere omkring mange
forskellige aktiviteter og events hvert år.
Søndergade er Danmarks bredeste hovedstrøg, der med et rigt byliv
byder på shopping og et væld af hyggelige caféer og restauranter – et
byliv fyldt med mange aktiviteter for hele familien. Det er stedet, hvor
alting sker.

Horsens er en gammel købstad
- og i velmagtsdagene opførte de rige købmænd flotte bygningsværker
- og med byens mange kulturelle institutioner er der masser af muligheder for at opleve både kunst og arkitektur i Horsens. Der samarbejdes i byen om at opnå en god synergi-effekt mellem turisme, kultur og
handel.

Har du lyst til at se de nye lækre hotel-lejligheder?
Vi viser dem gerne frem for dig og dine medarbejdere.
Du skal blot ringe til os på telefon 76 27 85 00 eller skrive til os på
info@teaterhotellet.dk og aftale tid for fremvisning.
Vi glæder os til at høre fra dig!

BOOKING & INFO :
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