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STORE VINTERBADEDAG
PÅ KURHOTEL SKODSBORG 

Søndag den 1. oktober 2017 kl. 10.00 kickstarter Kurhotel Skodsborg vinterbadesæsonen. Kurhotellet 
inviterer alle til et par hyggelige timer med opvisning af Den Nordsjællandske Kystlivrednings- 
tjeneste, live musik, forfriskninger og selvfølgelig et forfriskende havdyp. Det bedste retro-badetøj 

vinder to Spa Day-gavekort til Skodsborg Spa & Fitness

VINTERBADNING ER BALSAM FOR SJÆLEN

“Vinterbadning er balsam for sjælen, og vores gæster og medlemmer elsker det,” fortæller Mai Kappenberger, admini-
strerende direktør på Kurhotel Skodsborg, ”så vi har ladet os inspirere af den Store Sommerbadedag, der introducerer 

sommerbadesæsonen i de populære badebyer Skagen, Liseleje og Hornbæk.”
Mai Kappenberger inviterer alle interesserede til at melde sig til via kurhotellets 

Facebook-event under Kurhotel Skodsborg
http://bit.ly/2elWzkN

VIND GAVEKORT TIL SPA

Kurhotel Skodsborg opfordrer alle til at møde op i badetøj inspireret af bademoden på kurhotellets grund-
lægger Dr. Carl Ottosens tid (1900-tallet). Det bedste kvindelige og mandlige badetøj vinder 2 x Spa Day  

(fri adgang til Skodsborg Spa & Fitness, inklusive træning på alle hold).
Alle er velkomne – både med og uden retro-badetøj.

PROGRAM FOR STORE VINTERBADEDAG

KL. 10 .00 Alle mødes i badetøj på Kurhotel Skodsborgs badebro

KL. 10 .15 Opvisning af Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste

KL. 10 .30  Vinterbadesæsonen begynder med et havdyp

KL. 10 .45  Alle går op til terrassen ved The Lobby for at nyde kaffe, te og hjemmebagte croissanter

KL. 1 1 .00 Mini-jazz-koncert og hygge

KL. 1 1 . 300 Vinderne af bedste kvindelige og mandlige retro-badetøj udpeges

KL. 12 .00  Tak for i dag

Det er gratis at deltage i Store Vinterbadedag 
på Kurhotel Skodsborg.
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MERE INFORMATION

Kontakt venligst presseansvarlige Walther Griesé på walther@skodsborg eller på mobil +45 27 902 844, 
hvis du ønsker yderligere information og/eller højtopløselige pressebilleder. 

MERE OM KURHOTEL SKODSBORG

Kurhotel Skodsborg er et internationalt kurhotel baseret på enkle nordiske traditioner, hvor natur, historie og skønhed  
smelter sammen med viden, passion og innovation. 

Kurhotellet, der blev etableret i 1898, ligger i Nordsjælland, mellem Øresund og skoven, direkte op til Dyrehaven, og kun 20 
minutter i bil fra Københavns centrum. Kurhotellets filosofi bygger på grundlæggeren læge Carl Ottosens principper om det 
sunde liv, og hotellets spaafdeling tilbyder unikke spa- og fitnessfaciliteter i bygninger designet af Henning Larsen Architects. 

Kurhotel Skodsborg tilbyder desuden state of the art møde- og konferencefaciliteter samt et køkken baseret på sæsonens 
bedste lokale råvarer.
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