
Pressemeddelelse December 2020

Erfaren hoteldirektør 
Bo Hjorth Paarup har lang erfaring inden for hotelbranchen, blandt andet har han arbejdet for Scandic Hotels og har desuden været med til at starte AC Hotel Bella Sky 
Copenhagen. Han har dermed bred erfaring med at starte og drive hotel. Han uddyber: ”Jeg har før indrettet hotel i en arkitekttegnet bygning med en masse skæve 
vinkler og kan få det til at fungere med alle de ting, der skal tænkes ind i det. Hotellets værelser bliver større end traditionelle hotelværelser og alle værelser og suiter 
har eget kitchenette, så de er perfekte, hvis man har planer om blive i længere tid på hotellet”. 

Et inkluderende hotel  
Oplevelsen på hotellet i A Place to vil skille sig ud fra gængse hoteloplevelser, fordi mange ting vil indbyde til fællesskab. Det betyder, at man som gæst kan benytte 
mange af de samme attraktive faciliter og fællesarealer, som er tilgængelige for beboerne i A Place To.
”Alt det, du har brug for, kan du nemt få adgang til. Vi er værter for hotelgæsterne. Den næste generation af rejsende vil gerne rejse på en måde, hvor man er ”sig selv 
- sammen”. Man skal have mulighed for at kunne trække sig tilbage, men samtidig skal der også være noget, som er meget mere indbydende til fællesskab”, forklarer 
Bo Hjorth Paarup. Denne tankegang om fællesskab er netop én af kerneværdierne i A Place To-konceptet, som byder på fleksible og attraktive fællesområder, hvor 
beboerne har rig mulighed for at mødes og studere, hygge, afholde møder eller spise med hinanden.

Hjemlig følelse og prisvenlig restaurant
Indretningen på hotellet er foretaget af HAY, som har arbejdet tæt sammen med arkitekterne fra BIG for at skabe funktionelle og æstetiske løsninger, så man føler sig 
hjemme. En vigtig del af indretningen har været at tage hensyn til bæredygtighed og derfor er møblerne produceret i bæredygtige materialer som PEFC-certificeret 
træ og recirkulerede plastikfibre. HAY har også leveret møbler til A Place To-lejlighederne og fællesarealerne. 

På tårnets øverste etage (17.) vil hotellets gæsterne kunne nyde livet i en sky bar og restaurant drevet af ægteparrat Marie og Michael Rønnebæk-Rørth,  
blandt andet kendt fra restauranterne Silo og Hummer i København. Det bliver et uformelt koncept med lækre retter tilberedt med sæsonens råvarer i en prisvenlig 
kategori. Det er også muligt blot at hygge sig med en dejlig cocktail, mens man nyder en uforlignelig udsigt over Vesterhavet og Esbjerg.

A Place To i Esbjerg udvider med et unikt hotel-koncept med 117 værelser.
Hotellet slår dørene op i oktober 2021 med en erfaren hoteldirektør i front. 

aplaceto.com/hotels

Et spektakulært byggeri tegnet af den verdenskendte tegnestue BIG, værelser og 
suiter indrettet af HAY og privat altan med en betagende udsigt til Vesterhavet – 
det er rammen for det nye hotel, som bliver en del af Esbjergs nye arkitektoniske 
vartegn, A Place To, til oktober 2021.

A Place To i Esbjerg er et innovativt co-living koncept kun få minutters kørsel fra 
Esbjerg centrum, som består af tre tårne med 314 leje-lejligheder. Konceptet er 
målrettet unge og de første lejere flytter ind 1. februar 2021.  A Place To er et unikt 
byggeri tegnet af Bjarke Ingels Group. Hotellet åbner på de ni øverste etager i A 
Place To’s i højeste tårn på i alt 66 meter.  
Hotellet tilbyder 117 fuldt servicerede værelser og suiter - alle med privat altan. 

I spidsen for hotellet er CEO Bo Hjorth Paarup, som glæder sig til at byde 
hotelgæster velkommen indenfor i de unikke og levende omgivelser:
 
”Hotellet bliver en del af hele A Place To’s univers og bliver derfor en anderledes 
hoteloplevelse, fordi stedet vil emme af dynamik på grund af de mange unge 
lejere. Hotellet er for alle; forretningsrejsende, familien eller parret, der ønsker en 
hyggelig getaway. Med hotellets centrale beliggenhed ved skov, Vesterhavet og kun 
få minutters kørsel til Esbjerg centrum, er hotellet et oplagt sted at bo, hvis man vil 
opleve alt det, Esbjerg og omegn har at byde på”,  udtaler Bo Hjorth Paarup. 
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Fakta  
•  A Place To Esbjerg er på 18.100 kvm og fordeler sig på tre tårne på henholdsvis 34, 40 og 66 meter. 
•  De første lejere flytter ind d. 1. februar 2021.
•  A Place To Esbjerg omfatter i  alt 314 lejligheder, 117 hotelværelser, fælleslokaler, en restaurant med skybar og en café.
•  A Place To Esbjerg er tegnet af Bjarke Ingels Group med arkitekt David Zahle i front.
•  A Place To Esbjerg er det første sted, hvor bygherre og samarbejdspartnere ruller A Place To konceptet ud i Danmark.  
•  Lejligheder og hoteller er i de kommende år planlagt til flere steder i Danmark samt i Norge, Sverige, Tyskland, Østrig, 
    Schweiz og Storbritannien.
•  Heimstaden Bostad og Bjarke Ingels Group er del af partnerkredsen.
•  Følg byggeriet på livestream her.

CEO Bo Hjorth Paarup, 44 år
• 2020 - 2015: General Manager, AC Hotel Bella Sky Copenhagen
• 2014 - 2011:    Director of Finance, AC Hotel Bella Sky Copenhagen
• 2011 - 2007:   Business Controller, Scandic Hotels

For yderligere information, interview eller rundvisning kontakt venligst  
CEO Bo Hjorth Paarup / bhp@aplaceto.com / 22 46 06 80

 Head of PR Lisbeth Brahe  / lb@aplaceto.com / 29 23 93 08

       Fotolink findes i mail.

aplaceto.com/hotels

A Place To, Grådybet 73, 6700 Esbjerg
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