Velkommen til Hotel Jomfru Ane

Vores placering

Hotellet åbnede i 2013 og er placeret i hjetet af
Aalborg, på Jomfru Ane Gade, som er fuld af
restauranter og pubs. Byens centrum, gågaderne og
havnefronten er alle indenfor gåafstand, hvilket giver
god anledning til at opleve det autentiske Aalborg.

Hotellets adresse

Aalborg Historiske Museum

250 m (3 min)

Alle vores værelser har fladskærms TV, gratis WIFI
og privat badeværelse. Desuden inkluderer alle
værelsespriserne morgenmad, som serveres hver
morgen i vores lounge, som er dekoreret med Tintin
og dansk kunst. I loungeområdet er det ligeledes
muligt at nyde gratis kaﬀe og te i løbet af dagen.

Nytorv

450 m (6 min)

Utzon Center

650 m (8 min)

Gråbrødrekloster Museum

500 m (6 min)

Musikkens hus

1,2 km (15 min)

Jomfru Ane Gade 3, 9000 Aalborg
Afstand til top attraktioner og turiststeder:

Parkering

TIP: Spørg receptionen om aktuelle
sæsonrabatter til lokale restauranter og barer!

Godt at vide
Check-in: 15:00
(Tidlig check-in afhænger af de foregående dages
bookinger)
Check out: 11:00
(Venligst spørg receptionen om mulighed for sen
check-out)
Morgenmad er inkluderet i prisen I all værelsers
priser, og serveres I vores lounge fra 6:30 - 10:00 i
hverdage og fra 8:00 - 10:30 i weekenden.

Vores hotel samarbejder med det nærmeste
parkeringshus, Q-Park. Vi giver 50% rabat på opholdet I
dette parkeringshus, hvilket giver en pris på ca. 80 kr.
Per dag.
Adresse til Q-Park
Ved Stranden 11, 9000 Aalborg

Bo I hjertet af Aalborg

Møder & konferencer
Kontakt os med din personlige forespørgsel
Mulighed for at holde konferencer og events takket
være samarbejde med den tætliggende Napa Lounge.
Napa Lounge er placeret på Vesterå, kun to minutters
gang fra vores hotel. Her har vores gæster mulighed
for at nyde god vin og lækker mad under business
møder. Loungen er lokalt velkendt som en ny om
ambitiøs café og vinbar, hvor kvalitet går hånd i hånd
med god smag, lækker mad og fremragende service.

Vores værelser

Værelser til 3-4 personer

Kultur

Besøg vikingerne

Hotellet er udstyret med
35 hyggelige værelser.
Disse kommer I forskellige
kategorier: Singleværelser,
double værelser, premium
duble og premium twin
værelser.

En gruppe på mere end to
personer kan booke vores
familieværelser, der består
af to værelser forbundet af
en lille gang.

Gå ikke glip af et besøg til
Utzon Centret eller
Kunsten, Aalborgs
kunstmuseum. På den
anden side, er Musikkens
hus det perfekte sted at
se en fantastisk koncert.

Et “must see” når man er
på egnen, er et vikingebegravelsessted og
museum. Det er placeret
em smule udenfor byen,
Lindholm Høje, hvor der
engang var 2 vikingebyer.

Napa kan tilbyde forskellige lokaler. Det største lokale
kan rumme omkring 40 personer, “Vinrummet” har
plads til 12 personer. Deres B&O fladskærm kan
bruges som en baggrund for festlige indslag eller
praktisk information. Begge rum er specielt egnede til
julefrokoster.
For forespørgsler eller mere information, venligst
kontakt vores hotel på mail: info@hoteljomfruane.dk og
vi vil med glæde arrangere dit møde eller din
konference.

Oplev Hotel Jomfru Ane

Byen

Vi er et mindre hotel og vores mål er at yde en
personaliseret service ved at kende og huske vores
gæsters navne.

Aalborg er en dansk historisk by, der er dateret helt
tilbage til vikingetiden. Byen udvikler sig hurtigt og den
forbinder spændende attraktioner med fredelige parker,
mange af dem placeret langs Limfjordens bred.

Vi har altid tid til at snakke og til at anbefale et godt sted
i byen.
For at give en fantastisk oplevelse, har vi også
forbindelse til mange forskellige steder I byen, hvor du
kan få gode rabatter og oplevelser.
Læg venligst mærke til at vi er et ikke-ryger hotel

Byen har en industriel fortid, men er nu pakket med
hyggelige gågader med butikker og cafeer.

Følg vores profil for at blive opdateret på events i
byen!

