


ATMOSFERA 
CAMPESTRE 
INVADE O NOVO 
HOTEL SANDERS, 
EM COPENHAGUE

P O R  P A U L A  J A C O B  

Resgate de momentos de 

relaxamento é uma das tendências 

apontadas pela trendhunter Li 

Edelkoort em seu novo livro Home & 

Lifestyle 2019 – Spiritual House. Talvez 

um ótimo exemplo disso seja o novo e 

charmoso Sanders, hotel em 

Copenhague que une o luxo ao 

descanso total, com quartos que 

parecem ter saído de um sonho. A 

estética campestre é notada desde a 

fachada, que se destaca meio aos 

prédios de concreto próximos do 

famoso Royal Danish Theatre e do 

Nyhavn Canal, no centro histórico da 

capital dinamarquesa.
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Hospedagem no centro histórico da 
capital dinamarquesa tem inspiração nos 
antigos viajantes



A estrutura foi desenvolvida a partir da junção de duas antigas casas na comuna de 

København, misturando a estética contemporânea com perfume vintage em todos os 

ambientes. A paleta mistura tons de verde, azul marinho, cinza e off white. Elementos de 

decoração são revestidos de vime, estofados de veludo clássico e madeira, para 

complementar a atmosfera campestre do hotel. “Queria fugir um pouco das tendências 

de interiores para criar algo atemporal e natural”, comenta Alexander Kolpin, 

proprietário do Sanders. O antigo bailarino profissional e diretor de palco trabalhou ao 

lado do escritório Lind + Almond para criar as referências de teatro que conversam 

diretamente com a ambientação de hospedagem.



A intenção do trabalho a quatro 

mãos era enaltecer a beleza da 

mãe natureza. Nas áreas 

comuns se vê tons naturais e 

muitas plantas. As cores se 

tornam mais intensas no bar 

TATA, que ganharam cortinas 

de veludo em homenagem aos 

teatros antigos. Para o 

restaurante Sanders Kitchen o 

dourado destaca os estofados, 

ao lado de elementos de rattan 

e bambu, inspirados na era 

colonial com quê da 

excentricidade inglesa. Outro 

espaço para aproveitar a 

gastronomia local é o Courtyard. 

Para hóspedes e visitantes existe 

também o Conservatory, no 

rooftop do hotel, com vista para 

o bairro e inúmeras plantas.



Nos quartos, o luxo segue nos detalhes. Banheira vintage, camas extensas, espaço para 

leitura e descontração são algumas das vantagens do Sanders. Os amplos ambientes 

têm vista para as ruas, com natureza em evidência - uma continuação da proposta do 

hotel. Aproveitar o melhor da história de Copenhague com o estilo elegante pelo qual 

são conhecido os dinamarqueses.




