K U R H OTEL S KO DS BO RG
M O DTAG ER WO R LD LUXU RY S PA AWAR D
Tidens store trend er at tage sig tid til selvforkælelse og ro – at nyde et par dage langt
væk fra hverdagens aktiviteter. Det har givet kurhoteller, luksusspaer og klassiske badehoteller mere aktualitet end nogensinde, og Kurhotel Skodsborg er nu officielt med
i den absolutte verdenselite!
I en tid hvor danske restauranter hyldes med stjerneregn ved alverdens prisuddelinger, er
det fornyende at se, at også danske hoteller og kursteder bliver spottet af de internationale
smagsdommere. Kurhotel Skodsborg blev lørdag aften tildelt prisen BEST LUXURY WELLNESS SPA EUROPE 2016 af den internationalt anerkendte organisation, The World Luxury Hotel Awards. Organisationen har siden 2007 uddelt priser til verdens førende luksushoteller og -spaer, og alle priser uddeles på baggrund af hotel- og spagæsternes vurdering. I den
vurdering, som gæsterne skal give, indgår hele 50 kategorier med hovedvægt på innovation,
kvalitet og service. Og de virkelige eksperter, gæsterne, er tydeligvis vældig imponerede af
Kurhotel Skodsborg i Nordsjælland, blot 20 minutter fra Københavns centrum.
” V I K A N I K K E H V I L E PÅ L AU R B Æ R R E N E ”

“Vi er utroligt glade og meget stolte over at blive hædret med den prestigefyldte pris. Det er
særligt værdifuldt for os, at vores arbejde med at udvikle Kurhotel Skodsborg, og de serviceydelser, vi tilbyder, bliver bemærket og anerkendt også uden for landets grænser,” fortæller Mai
Kappenberger, administrerende direktør på Kurhotel Skodsborg. Hun fortsætter: ”Men vi kan
ikke hvile på laurbærrene; vores gæster forventer, at vi er på et niveau, der kan måle sig med
de bedste internationale kursteder, hvilket betyder, at vi fortsat skal udvikle og forbedre os.”
B E S T W E L L N E S S S PA I N E U R O P E

Mai Kappenberger og Henrik Andersen, Spa & Fitness Director, fik prisen overrakt til en
festmiddag på det luksuriøse, femstjernede spahotel Kronenhof Pontresina i Schweiz lørdag
den 18. juni 2016. Her lød begrundelsen: Prisen som Europas bedste luksus wellness spa
tildeles Kurhotel Skodsborg for uovertruffen ekspertise i kategorien, og tildeles på baggrund
af en vurdering foretaget af gæster, der har besøgt Kurhotel Skodsborg.

O P L E V S KO DS B O RG S U NIKKE CH ARME PÅ FILM

Det smukke, hvide kurhotel på Strandvejen har netop lanceret en fin lille film, der skal give
et internationalt publikum en forsmag på den helt særlige stemning, der hviler over stedet. I
Stine Kyhl Øvlisens instruktion går en nysgerrig lille pige på opdagelse i kurhotellets verden,
og oplever en verden af luksuriøs velvære, forkælelse og den særlige afslappede skandinaviske livsstil. Få selv appetit på et ’weekend getaway’ på https://youtu.be/FFuWGkohhKU
S PA STAY AT KU RH OT E L S KO DS B O RG

Skodsborg tilbyder mange forskellige typer spaophold og -behandlinger:
Luxury Spa Day

Nyd en hel dag med spa og træning i ren luksus. En ansigts- eller kropsbehandling samt
frokost inklusive drikkevarer til kr. 1.600,2-dages getaway

To dage i Skodsborgs unikke rammer med overnatning, forplejning, spa og træning for to
personer fra kr. 5.800,Y D E R L I G E R E I N FO R M AT I O N

Kontakt venligst presseansvarlige Walther Griesé på walther@skodsborg.dk eller mobil
27 902 844, hvis du ønsker yderligere informationer og/eller højtopløselige pressebilleder.
Skodsborg.dk/press-room/
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 anmelderrost køkken baseret på sæsonens bedste lokale råvarer.
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