Hotel Maritime er centralt beliggende i en stille
gade tæt ved havnefronten, få minutters gang fra
Nyhavns restauranter, Det Kongelige Teater,
Kongens Nytorv, Strøget og Christiansborg.
Hotellet er klassificeret med tre stjerner og har
64 værelser, alle med badeværelse (brusebad og
toilet), hårtørrer, kabel-tv, radio, telefon og gratis
trådløs internetforbindelse.
Den daglige morgenbuffet står klar mellem kl.
07.00 og kl. 10.00 i restauranten. Værelserne er
klar til check-in senest kl. 14.30 på ankomstdagen
og skal forlades senest kl. 11.00 på afrejsedagen.
!
Der kan parkeres i gaden ved hotellet mod betaling
i billetautomat. På hverdage koster det 19 kroner i
timen mellem kl. 08:00 og kl. 18:00, 13 kroner
mellem kl.18:00 og kl. 23:00 og 5 kroner mellem
kl. 23:00 og kl. 08:00. Om lørdagen er taksten 18
kr. mellem kl. 08:00 og kl. 17:00. Gratis parkering
lørdage efter kl.17:00 samt på søn- og helligdage.
Receptionen kan endvidere anvise parkeringshuse
ca. 10 minutters gang fra hotellet, for eksempel i
Dronningens Tværgade.
Udover morgenmadsrestauranten i stueetagen har
hotellet et stort og lyst mødelokale, beliggende på
hotellets øverste etage, med direkte udgang til stor
terrasse. I lokalet er der plads til ca. 25 personer i
U-form, ca. 40 personer med borde og stole som i
skolestue og ca. 70 personer i biografopstilling
uden borde. Mødelokalet skal forudbestilles.
!
Vask og rens af tøj samme dag kan ske ved
indlevering inden kl. 08.30, mandag t.o.m. fredag.
Sandwiches og drikkevarer kan købes hele døgnet.
Bagage kan efterlades for opbevaring. Bagagehjæp
mod betaling og kun efter forudgående aftale. Der
er fri afbenyttelse af pengeskab i receptionen.

Lokalet er udstyret med whiteboard, flipover,
overheadprojektor, dataprojektor til PC og TV,
radio med bånd- og CD afspiller, TV og video samt
gratis ADSL- og trådløs internetforbindelse. Der er
adgang til telefax og fotokopiering. Frokost og
middag tilbydes i forbindelse med møder.

Der er cirka ni km fra lufthavnen til hotellet. En
taxa koster ca. 270 kroner. Man kan også benytte
metroen mellem lufthavnen og Kongens Nytorv,
få minutters gang fra Hotel Maritime.
Afstanden mellem hovedbanegården (Tivoli) og
Hotel Maritime er ca. 2,5 km. Busserne 1A, 26 og
66 kører mellem Hovedbanegården og Kongens
Nytorv, få minutters gang fra hotellet. Bemærk, at
bus 1A kører fra Tietgensbroen, modsat selve
banegårdsbygningen.
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!
GPS Hotel Maritime: Latitude 55°40’39.05”N Longitude 12°35’21.43”E
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