
KURHOTEL SKODSBORG KÅRET SOM 
”BYENS BEDSTE VELVÆRE 2015”

Læserne af dagbladet Berlingske og den populære Københavnerguide AOK har kåret Kurhotel Skodsborg 
til ”Byens Bedste Velvære 2015”. De roser blandt andet Kurhotel Skodsborg for den smukke beliggenhed, 

de mange behandlinger og træningsmuligheder samt kalder bygningerne for ”en fryd for øjet”.

”SPA I VERDENSKLASSE”

”Byens Bedste er en hyldest til de steder og oplevelser, der er med til at forme vores alle sammens  
København,” fortæller Københavnerguiden AOK, der både udkommer online og som en del  

af dagbladet Berlingske. 

Deres læsere har tildelt Kurhotel Skodsborg den prestigefyldte pris for ”Byens Bedste Velvære 
2015”, og de skriver blandt andet ”Beliggenheden er en af de smukkeste nord for København, og selve 

Kurhotel Skodsborgs bygninger er også en fryd for øjet”.

De anbefaler kurhotellets ”væld af varmende, kølende, udrensende og afslappende behandlinger” og 
fremhæver, at ”udover det almindelige træningscenter, har du også muligheden for at deltage i deres 
mange holdaktiviteter, for eksempel cykling, TRX-træning og yoga”. Derudover kalder de Kurhotel 

Skodsborg for ”Spa i verdensklasse”.

”CITY SPA” I  SMUKKE NATUROMGIVELSER

”Vi er glade og stolte over at have vundet den eftertragtede pris som ”Byens Bedste Velvære 2015”,”  
fortæller Mai Kappenberger, administrerende direktør for Kurhotel Skodsborg.

”Det er særligt værdifuldt for os, at prisen er givet af dagbladet Berlingskes læsere og Københavnerguiden 
AOKs brugere, hvilket understreger, at vi bliver opfattet som en ”city spa”, der tilfældigvis ligger i – og 

gør god brug af – nogle af de smukkeste naturomgivelser, Danmark kan byde på ….”

MERE INFORMATION

Kontakt venligst presseansvarlige   Walther Griesé på walther@skodsborg, hvis du ønsker 
yderligere information, højtopløselige pressebilleder eller at aflægge Kurhotel Skodsborg et besøg.
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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 råvarer.

FAKTA

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

85 lyse, moderne værelser og suiter

Bar og lounge med friskpressede juicer og cocktails med et nordisk twist

Luksusbistro og restaurant med velsmagende, sund mad

Køkken Rex – showkøkken til lærerige, hands-on kokkeskoler

Spa og fitnessfaciliteter i international topklasse

Tagterrasse med soldæk

Privat badebro

23 konference- og selskabslokaler

240 gratis parkeringspladser

Genoptræning og rekonvalescens på Skodsborg CARE

Andre sundhedsspecialister
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