
De luksuriøse omgivelser sørger for en stemning af orientalsk eventyr og selvforkælelse, når man åbner 
døren til Nimb Wellness-universet. Her er det en nydelse at komme i form og blive sundere. Nimb 
Wellness-området er i alt på 300 m2 og har separate rum til massage og behandlinger, hvor man blandt 
andet kan få skønhedsbehandlinger, sportsmassage, body sds-behandlinger og akupunktur.

Første hotel i Danmark med ”Hypoxic Chamber”
Fitness-afdelingen er fuldt udstyret med de nyeste Technogym-maskiner, løsvægte og funktionstræning. 
Derudover specielt indrettet crossfit-område samt et opvarmet rum til at udføre cardio-træning på sær-
ligt udvalgte maskiner i 34 graders varme. Det opvarmede rum kaldes også for et ”Hypoxic Chamber”, 
og Nimbs chefdesigner René Jasper Thomsen fik ideen til et Hypoxic Chamber fra et hotel i London. Så 
vidt han har erfaret, er Nimb det første hotel i Danmark med sådan et rum. 

Inspiration fra Istanbul
Den særlige Nimb-stil, skabt af Nimbs designer René Jasper Thomsen, går igen fra top til bund med 
Nimb Roof i toppen, hotellet, de mange restauranter og nu Nimb Wellness i bunden. René har rejst ud i 
verden for at håndplukke det bedste til den nye wellness-oase. Han har blandt andet været i Istanbul for 
at blive inspireret til Nimbs egen hamam. 

Sund på luksusmanér 
med Nimb Wellness
Nimb Hotels fitness- og wellness-område Nimb Wellness står nu klar til at modtage 
gæster. København har fået en unik wellness-oase i Nimbs femstjernede stil med 
marokkansk hamam, fitness studio, crossfit-område, opvarmet cardio-rum, 
treatment-afdeling samt relaxation lounge. Her er der mulighed for at træne, få 
skræddersyede behandlinger og slappe af. Ambitionen er, at Nimb Wellness skal 
kunne måle sig med verdens bedste hotel-wellness-oplevelser, og Nimb er, ifølge 
designer René Jasper Thomsen, første hotel i Danmark med opvarmet rum til 
cardio-træning.
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Om Nimb Hotel
Det prisbelønnede luksushotel Nimb Hotel er det hotel i verden med flest 
forskellige restauranter under samme tag. I 2015 blev Nimb Hotel kåret som 
verdens bedste hotel af Small Luxury Hotel blandt 520 hoteller i 82 lande. 

Tivoli har investeret et trecifret millionbeløb i den internationalt 
prisbelønnede bygning Tivoli Hjørnet, der åbnede november 2017 med 
Tivoli Food Hall som en del af konceptet. Tivoli Hjørnet er blevet tildelt hele 
to American Architecture Awards priser, der er en af USA’s fornemmeste 
anerkendelser af ny arkitektur. Med Tivoli Hjørnet blev Nimb Hotel udvidet 
med 21 nye værelser, der alle har balkon og udsigt til Tivoli. 

I juni lancerede Nimb tagterrassen Nimb Roof, et 1300 m2 stort område 
med udendørspool på 60 m2, poolbar og loungeområde. Tagterrassen, der 
hører til Hotel Nimb, har en unik beliggenhed med udkig til byen og Tivoli. 
Nu står Nimb Wellness klar til at modtage gæster, og dermed er den sidste 
brik lagt i Tivoli Hjørnet.

Designer René Jasper Thomsen om Nimb Wellness: 
”Opgaven var at skabe noget unikt og brugbart. Efter selv at have boet på hundredvis af hoteller, hvor 
jeg har været flittig bruger af fitness- og wellness-mulighederne, havde jeg masser af indblik i potentialet 
i sådan et område. Det viste sig heldigvis hurtigt i processen, at den særlige stil, der er overalt på Nimb, i 
særdeleshed også fungerer i et wellness-område”.

Adgang med Nimb Club-medlemskab
Nimb Wellness er åbent for Nimbs gæster og medlemmer af den nye Nimb Club. Med Nimb Club-med-
lemskabet får man guldkort til Tivoli og adgang til Nimb Clubs eksklusive faciliteter: Nimb Roof & Nimb 
Wellness. Det giver også mulighed for at træne i Tivoli ved særlige lejligheder. Prisen for et medlemskab 
af Nimb Club er 2.500 kr. per måned eller 25.000 kr. pr. år ved forudbetaling. Der er et begrænset antal 
pladser i Nimb Club. Gæster udefra kan bestille behandlinger hos en af behandlerne og i forbindelse 
hermed også købe adgang til hamam og relaxation area for 300 kr.

Vedhæftede fotos er til fri redaktionel brug
Pressekontakt: Camilla Kjær, mail: camilla@nimb.dk eller telefon 2272 5716.
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