
Hotelkatalog til DM-ugen 2022 
Hoteller er booket fra den 20. – 26. juni 

CABINN Aalborg Hotel 
CABINN Aalborg ligger i Aalborgs hyggelige og kulturelle bymidte med en storslået udsigt til Limfjorden som 

blandt andet kan nydes fra Hotellets morgencafé.  

Hotellet er placeret i midten af den kulturelle og energiske havnefront, blot et stenkast væk finder man 

Utzon Centeret, Musikkens Hus, Jomfru Ane Gade samt Salling Rooftop, som har en fantastisk udsigt over 

hele Aalborg.  

Morgenmaden kan nydes i hverdagene fra 6:00 – 10:00 og i weekenderne fra 7:00 – 10:30. Hotellet har en 

stor lobby hvor man har mulighed for at slappe af i de bløde sofaer. 

 

Priser 
Economy – priser fra kr. 450,- pr. nat 

Standard plus - priser fra kr. 504,- pr. nat 

Stardard triple – priser fra kr. 504,- pr. nat 

Commodore – priser fra kr. 536,- pr. nat 

Captain – priser fra kr. 608,- pr. nat 

Family standard – priser fra kr. 855,- pr. nat 

Morgenmad tilkøbes til 90 kr. pr. person pr. nat 

 

Booking 
Booking af værelser kan ske via mail til jm@cabinn.com eller via hjemmesiden www.cabinn.com. Begge 

steder oplyses bookingkoden: CDMU22 for at opnå ovenstående priser. 
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Comwell Hvide Hus Aalborg 
Hotel Comwell Hvide Hus Aalborg ligger smukt placeret ved Kildeparken - tæt på Aalborg centrum. 

Stemningen og indretningen på hotellet inviterer til afslapning, hygge og møde mellem mennesker. 

Hos os er der en stemning af klassisk og lækkert storbyhotel. Vores medarbejdere tilbyder et personligt og 

professionelt værtskab, så du altid føler dig velkommen og set. 

 

Priser 
Enkeltværelse inkl. morgenmad kr. 1.048,- pr. nat 

Dobbeltværelse inkl. morgenmad kr. 1.148,- pr. nat 

Trippleværelse inkl. morgenmad kr. 1.248,- pr. nat 

 

Booking 
Booking foretages ved at sende mail til anpi@comwell.dk, og oplys bookingkode 2478104 
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Helnan Phønix Hotel 
Helnan Phønix Hotel er et opdateret historisk og internationalt hotel placeret midt i Aalborg centrum helt 

tæt på byens puls.  

Hotellet er indrettet med respekt for tiden omkring dets oprindelse i 1700-tallet, hvilket vil sige, at der i 

blandt alt det nye,  

findes smukke genstande der stammer fra hotellets rige histore.  

Her kan du bo på et af vores 200 værelser, forkæle dig selv med en tur i sauna og meget mere. 

 

Priser 
Enkelt værelse inkl. morgenmad kr. 810,- pr. nat.  

Dobbeltværelse inkl. morgenmad kr. 910,- pr. nat 

 

Booking 
Booking af værelser foretages ved at sende mail til aalborg@helnan.com eller ringe til telefonnummer 9812 

0011. Husk at oplyse bookingkoden: DMU 
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Hotel Jomfru Ane  
Hotel Jomfru Ane er beliggende lige i hjertet af Aalborg by, med restauranter, barer og butikker lige rundt 

om hjørnet. 

Hotellet har 35 værelser, alle udstyret med standardfaciliteter – fladskærms-tv, WIFI, skrivebord og eget 

badeværelse. Hotellets unikke perle er loungeområdet med udsigt til himlen og masser af sollys, hvilket gør 

det til et ideelt sted for arbejde, sociale sammenkomster eller afslapning. 

Priser 
Enkeltværelse inkl. morgenmad kr. 490,- pr. nat 

Doble/twin værelse inkl. morgenmad kr. 630,- pr. nat 

Premium dobbeltværelse inkl. morgenmad kr. 820,- pr. nat 

 

Booking 
Booking sker via bookingsystem eller via mail til info@hoteljomfruane.dk – oplys bookingkoden dm2022 
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Hotel Scheelsminde 
Scheelsminde er hotel, restaurant, konferencecenter, fest- og eventarrangør, oplevelsescenter og meget, 
meget mere. Scheelsminde henvender sig via de mange faciliteter og muligheder til både par, familier, 
forretningsfolk og andre, der ønsker skønne oplevelser i historiske rammer. 

Hotellet har 94 moderne og hyggelige værelser og omgivelser, der konstant er under udvikling og 
opdatering for at sikre, at du som gæst både kan nyde opholdet og samtidig lade op til en effektiv 
arbejdsdag. 

Restaurant Bühlmann er velrenommeret og nævnt i både White Guide Nordic og Den Danske Spiseguide. I 
restauranten serverer vi såvel gourmetmad af international standard med friske og lokale råvarer samt 
lækre brasserieretter med fokus på fransk gastronomi. Velkommen til store madoplevelser. 

Vores konferencecenter har plads til mere end 100 gæster. Her er alle tænkelige tekniske faciliteter. 
Restauranten står til alles rådighed, og så tilbyder vi overnatning i vores veludstyrede enkelt- og 
dobbeltværelser – alle med TV, gratis wi-fi og arbejdsbord. 
 

Priser 
Pris pr. enkeltværelse inkl. morgenmad kr. 995,- pr. nat 

Pris pr. dobbeltværelse inkl. morgenmad kr. 1.195,- pr. nat 

 

Booking 
Booking via mail til idrætsuge22@scheelsminde.dk – oplys bookingkode 123456 og oplys navne på de 

overnattende gæster under bemærkninger. 

Booking kan også ske via tlf: 98183233 eller mail scheelsminde@scheelsminde.dk – oplys deltagelse i DM-

ugen 2022 
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Kompas Hotel Aalborg 
Velkommen til KOMPAS Hotel Aalborg. Vi er et af byens ældste hoteller og mest moderne. 

KOMPAS Hotel Aalborg ligger både i centrum af byen og tæt på motorvejen, omgivet af kultur, natur og den 

særlige atmosfære, som kun Aalborg kan tilbyde. Vi har mange forskellige hotelværelser at vælge imellem, 

og hver morgen venter en stor og assorteret morgenbuffet i vores hyggelige restaurant. Skulle du have 

særlige ønsker og behov, står vi altid klar til at hjælpe dig. Vi er miljøcertificeret med Green Key og byens 

eneste nonprofit hotel. Læs mere om os på www.kompashotel.dk 

 

Priser 
Standard enkeltværelse inkl. morgenmad kr. 865,- pr. nat 

Standard dobbeltværelse inkl. morgenmad kr. 1.045,- pr. nat 

Superior dobbeltværelse inkl. morgenmad kr. 1.095,- pr. nat 

 

Booking 
Booking sker via mail til info@kompashotel.dk – oplys bookingkoden DM-2022 
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Milling Hotel Gestus 
Milling Hotel Gestus er et hyggeligt familieejet hotel i hjertet af Aalborg med 89 værelser. 
 
Hotellet ligger centralt i Aalborg, tæt på restauranter, shopping, Aalborg Kongres & Kultur Center og byens 
flotte havnefront. 
 
Kun med 5 min gang til bus og togstation og i gåafstand til byens parker. 
Gæster kan nyde en drink i lobbyen eller om sommeren nyde den i hotellets gårdhave. 
 

Priser 
Enkeltværelse inkl. morgenmad kr. 600,- pr. nat 

Dobbeltværelse inkl. morgenmad kr. 750,- pr. nat 

Tripleværelse inkl. morgenmad kr. 950,- pr. nat 

4-personers værelse inkl. morgenmad kr. 1.150,- pr. nat 

 

Booking 
Værelser på Milling Hotel Gestus bookes via mail til gestus@milinghotels.dk og oplys bookingkoden: 

IDRÆTSDM2022 
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Prinsen Hotel 
Bor man på Prinsen Hotel i Aalborg, så kommer man ikke tættere på Aalborgs centrum. Prinsen Hotel ligger 
lige over for Banegården og Busterminalen, og inden for gåafstand ligger også Aalborg Kongres & Kultur 
Center, Aalborgs butiksstrøg og den kendte Jomfru Ane Gade. 

Hotellet er et pusterum midt i det pulserende liv i byens hjerte med masser af charme, hyggelig stemning 
og smilende betjening. 

Prinsen Hotel i Aalborg har en morgenrestaurant, der hver morgen serverer en lækker buffet med alt hvad 
hjertet kan begære. Vi lægger vægt på variation af vores sortiment i buffeten samt et stort udvalg af friske 
varer. 

Hotellets bar og café er et stilfærdigt mødested, hvor hotellets gæster kan låne en avis, mens man nyder 
sine drikkevarer. Desuden står hotellets tv-stue åben for hotellets gæster, og også her er der mulighed for 
at nyde sine drikkevarer, ligesom der er et lille bibliotek, hvor man kan låne en bog eller to at fordrive tiden 
med.  

Priser 
Enkeltværelse inkl. morgenmad kr. 795,- pr. nat 

Twin dobbeltværelse inkl. morgenmad kr. 875,- pr. nat 

 

Booking 
Ved booking send mail til info@prinsenhotel.dk og oplys bookingkoden: Prinsen2022 
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Radisson Blu Limfjordshotellet 
Radisson Blu Limfjord Hotel i Aalborg, som ligger tæt på lufthavnen og midt i byen, er din indgang til alle 

eventyreren i det nordlige Danmark. Vi ligger kun 6 kilometer fra Aalborg Lufthavn og 750 m. fra den 

nærmeste togstation, så du bruger mindre tid på transport og mere tid på at være på sigthseeing, slappe af 

og pleje kroppen, når du er i Aalborg. 

 

Priser 
Enkeltværelse inkl. morgenmad kr. 925,- pr. nat 

Dobbeltværelse inkl. morgenmad kl. 1.055,- pr. nat 

 

Booking 
Booking foretages via telefon på 98164333 – og oplys koden Idrætsmødet 2022 
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Scandic Aalborg City 
Scandic Aalborg City befinder sig i hjerte af Aalborg centrum. Tæt på alle butikker og restauranter. 

Fra mandag til torsdag byder URBAN Food & Drink på lækre hjemmelavede retter.  

Skal bilen parkeres har vi offentlig parkeringsplads foran hotellet, men vi tilbyder også en aflåst 

parkeringskælder underhotellet til 125,00 pr døgn. 

Priser 
Enkeltværelse standard inkl. morgenmad kr. 865,- pr. nat 

Dobbeltværelse standard inkl. morgenmad kr. 1.065,- pr. nat 

 

Booking 
Værelser på Scandic Aalborg City kan bookes på to måder: 

1. Send en mail til aalborgcity@scandichotels.com  og oplyse booking kode BIDR200622 
2. book på vores hjemmeside www.scandichotels.dk og brug booking kode BIDR200622 
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Scandic Aalborg Øst 
Scandic Aalborg Øst ligger 10 minutter fra Aalborg centrum, og kun 2 minutters kørsel fra Aalborg 

Gigantium.  

Hotellets restaurant byder jer på dejlig mad og drikke, under hele opholdet.  

Skal bilen parkeres har vi fri parkering med ca. 90 p-pladser.  

Priser 
Enkeltværelse standard inkl. morgenmad kr. 865,- pr. nat 

Dobbeltværelse standard inkl. morgenmad kr. 1065,- pr. nat 

 

Booking 
Værelser på Scandic Aalborg Øst kan bookes på to måder: 

1. Send en mail til aalborg@scandichotels.com og oplyse booking kode BIDR200622 
2. book på vores hjemmeside www.scandichotels.dk og brug booking kode BIDR200622 
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Slotshotellet Aalborg 
Slotshotellet Aalborg er et byhotel ved Aalborg havnefront. Gåafstand til byen og nærtliggende 

restauranter.  

Hotellet har 156 værelser i alt, og tilbyder en dejlig morgenmadsbuffet.  

Gratis WiFi og fitness.  

 

Priser 
Enkeltværelser inkl. morgenmad kr. 1.095,- pr. nat 

Dobbeltværelse inkl. morgenmad kr. 1.195,- pr. nat 

 

Booking 
Booking send mail til info@slotshotellet.dk eller på tlf. 9810 1400 
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Zleep Hotel Aalborg 
På vores hotel i Aalborg ser vi derfor frem til at tilbyde dig et hotel med attraktive priser og tilbud. I 

hotellets lounge vil vi sørge for god service, som skaber plads til både arbejde og hygge.  

På Aalborg hotellet får du gratis internat, central beliggenhed, hyggelig atmosfære og kvalitetsseng. 

Priser 
Enkeltværelse inkl. morgenmad kr. 790,- pr. nat 

Dobbeltværelse inkl. morgenmad kr. 890,- pr. nat 

 

Booking 
Booking foretages via mail eha@zleep.com eller telefon: 24 797 158, oplys koden DM Ugen. 
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