
...og du kan godt begynde at glæde dig, for Nimb Club er meget andet end træningsfaciliteter og 
pool. Nimb Club er et livsstilsvalg, hvor du prioriterer dit helbred i de mest fantastiske omgivelser.
Nimb Club giver adgang til Nimb Roof og Nimb Wellness, der ellers kun er åbne for Nimbs 
hotelgæster - en eksklusiv oplevelse langt ud over det sædvanlige. 

Inkluderet i medlemskabet er et guldkort til Tivoli, adgang til Nimb Clubs events og 
unikke sportsoplevelser i Tivolis smukke have.

Som Nimb Club-medlem får du følgende fordele:

• Adgang til Nimbs eksklusive faciliteter: Nimb Roof og Nimb Wellness i de    
 særlige åbningstider, der ellers er forbeholdt hotellets gæster. 

• Medlemskortet fungerer som Guldkort til Tivoli  

• Håndklædeservice

• 50 % rabat på parkering i APCOAs parkeringshuse: Axel Towers, Saga P-hus 
 og Nyropsgade P-hus
  
• Invitation til træningsmuligheder i Haven ved særlige lejligheder

• Eksklusive Nimb Club-tilbud

• Invitationer til medlemsevents

• Mulighed for at tage en gæst med på Nimb Roof

For mere information om Nimb Club, kontakt os venligst så hurtigt som muligt, idet der er et 
begrænset antal medlemsskaber til rådighed. 

Priser for medlemskab
2.500 kr. per måned eller 25.000 kr. per år ved forudbetaling (inkl. moms).

Nimb inviterer dig nu til at 
blive en del af den ultimative, 
urbane ”retreat-oplevelse” 
i hjertet af København



Nimb Wellness
I Nimb Wellness’ 300 m2 finder du hamam og dampområde 
med lækre omklædningsfaciliteter og håndklædeservice. 
Her kan du også træne i et fitnesscenter udstyret med de 
bedste og nyeste Technogym-maskiner og TRX-udstyr. Nimb 
Wellness tilbyder et rum specielt indrettet og opvarmet til at 
udføre kardio-træning i 34 graders varme. ’Hot workouts’ øger 
kalorieforbrændingen og giver en vanedannende detox-følelse. 
I Nimb Wellness er der også mulighed for massage 
og behandlinger.

Nimb Roof
Her tilbyder Nimb noget ingen andre i Danmark har - et 

stort, eksklusivt terrasseområde på taget skabt til nydelse og 
afslapning. Her finder du den smukkeste, opvarmede pool 
i grønne, italienske mosaiksten. Poolen har modstrøm, så 
du kan svømme langt, selvom den er kort.  Her er også en 

udendørsbruser og masser af muligheder for afslapning i bar- 
og loungeområdet, der er bemandet fra kl. 11.  

Er du interesseret i at høre mere om muligheden for et Nimb Club medlemskab,
kontakt Nimb Club på tel: 22 72 58 50 eller på mail: nimbclub@nimb.dk


