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ET EKSKLUSIVT NORDISK KURHOTEL
TÆT PÅ KØBENHAVN

“Vi byder velkommen til Kurhotel Skodsborg, et internationalt kurhotel baseret på enkle nordiske traditioner, hvor  
natur, historie og skønhed smelter sammen med viden, passion og innovation. Det er vores mål at opfylde selv de  
mindste af vores gæsters ønsker, så de kan slappe af, lade op og vende hjem med ny energi,”  fortæller Mai Kappenberger,  

CEO at Kurhotel Skodsborg.

I  EN ANDEN VERDEN – OG ALLIGEVEL TÆT PÅ DET HELE

Skodsborg ligger i den smukkeste del af Nordsjælland, mellem Øresund og skoven, direkte op til Dyreha-
ven, et af Danmarks skønneste naturreservater – og alligevel kun 20 minutter i bil fra Københavns centrum.  
Gæsterne kan tage havbad fra kurhotellets private badebro – de modige gør det året rundt – eller nyde  
naturens skiften og de historiske mindesmærker på Skodsborgruten i ”baghaven” - Dyrehaven og Jægers-
borg Hegn. Dyrehaven kom på UNESCO’s liste over verdensarv i 2015. Der er kun en kort køretur til  

verdensberømte seværdigheder som kunstmuseet Louisiana og Kronborg Slot.

NYD DET SUNDE LIV I  DEN SMUKKE SPA

Kurhotellets smukke, minimalistiske spa og fitnesscenter er designet af Henning Larsen Architects, der har 
skabt et arkitektonisk paradis med enkelthed og lys. På kurhotellet bygger de deres spafilosofi på grundlæg-
geren læge Carl Ottosens principper om det sunde liv: Lys, luft, vand, kost, motion og hvile. Deres faguddan-
nede behandlere har udviklet principperne til moderne behandlinger i spaen.Gæsterne nyder de moderne 
træningsmaskiner, med personlige trænere til at optimere træningen, og har mulighed for at deltage i de 

mere end 120 ugentlige holdaktiviteter, som yoga, cykling og CrossFit. 
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SÆSONENS BEDSTE NORDISKE MAD

Køkkenchef Erik Kroun og hans team udnytter deres erfaring fra anerkendte gourmetrestauranter til at ud-
vælge sæsonens bedste lokale delikatesser og forkæler gæsterne med raffinerede, smagsfyldte og innovative 
retter. De følger kurhotellets overordnede vision om “det sunde liv” ved at tage velkendte råvarer og præsen-

tere dem i nytænkende, smagsfyldte og sunde retter.

Thomas Rode, tidligere køkkenchef på Michelin-restauranten Kong Hans, forfatter, og tv-personlighed, styr-
ker kurhotellets sundhedsprofil med en række aktiviteter, der kombinerer funktionel mad og funktionel 

træning, samt afholde workshops og foredrag om forskellige aspekter af  “det sunde liv”.

PROFESSIONEL PLEJE OG PERSONLIG OMSORG

Kurhotel Skodsborg tilbyder rekreation, genoptræning eller professionel hjælp til at komme videre efter 
sygdom, operation eller livsstilsproblemer. Det er kurhotellets filosofi, at gæsterne kan nå deres mål gennem 

aktiv rekonvalescens; altid med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og begrænsninger. 

DEN ROYALE HISTORIE

Kong Frederik den 7. købte landstedet “Skodsborg” i 1852, og sammen med sin hustru, grevinde Danner, 
tilbragte han somrene på landstedet indtil sin død i 1863. Kongen holdt statsråd, møder og tafler i Villa Rex, 
som blev bygget i 1857. Villa Rex er nyrenoveret, og Statsrådssalen – i dag kaldet Kongesalen – er restaureret 
i henhold til de oprindelige skitser med farver og indretning, så villaen i dag står, som den gjorde i 1800-tallet.

Det er muligt for private og virksomheder at holde fester, receptioner og møder.

FAKTA

Kurhotel Skodsborg er et nutidigt hotel med unikke, veldesignede spa- og fitnessfaciliteter, topmoderne 
møde- og konferencelokaler samt loungebar og restauranter. 

- 83 lyse, moderne værelser og suiter
- The Lobby - bar og lounge med lette måltider, friskpressede juicer og cocktails med et nordisk twist

- The Brasserie - restaurant med velsmagende, sund mad
- The Restaurant by Kroun – anmelderrost gourmetrestaurant
- Køkken Rex - showkøkken til lærerige, hands-on kokkeskoler

- Spa og fitnessfaciliteter i international topklasse – tildelt prisen 
BEST LUXURY WELLNESS SPA EUROPE 2016

 af den internationalt anerkendte organisation The World Luxury Hotel Awards
- Tagterrasse med soldæk

- Privat badebro
- 23 konference- og selskabslokaler

- 240 gratis parkeringspladser
- Genoptræning, rekonvalescens og sundhedsspecialister

MORE INFORMATION

Kontakt venligst presseansvarlige Walther Griesé på walther@skodsborg eller +45 2790 2844, 
hvis du ønsker yderligere information og/eller højtopløselige pressefotos.
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