
KURHOTEL SKODSBORG OG TIDLIGERE 

BADMINTONSTJERNE PETER GADE STÅR I 

SPIDSEN FOR ET INNOVATIVT FREMSTØD

PÅ DET KINESISKE MARKED

Kina har de seneste år oplevet en fremgang i levestandard og dermed også fået interesse i 
at rejse og opleve andre kulturer. Denne trend forfølger adm. direktør på det legendariske 
kurhotel i Nordsjælland, Kurhotel Skodsborg Mai Kappenberger, når hun sammen med den 
tidligere badmintonstjerne Peter Gade, og det danske generalkonsulat i Chongqing i Kina 

tager på en uge lang charmeoffensiv i Kina.

Det stærke team tager til Kina med et attraktivt rejseprodukt i tasken, som er tiltænkt 
grupper af 10-20 kinesiske turister. Rejseproduktet indeholder det ypperste af, hvad 
Danmark kan præstere indenfor hotel, gastronomi, kultur, shopping og livsstil. Grupperne 
skal indlogeres på Kurhotel Skodsborg og herfra er der lagt op til  masser af oplevelser og 
ture, som skal forkæle og inspirere de kinesiske grupper. Luksusrejserne indeholder blandt 
andet personlige møder med Peter Gade, som efter sin badmintonkarriere i Kina, er et 
kendt navn, besøg på Louisiana og H.C Andersens Hus i Odense samt frokoster på Sølyst 
og Geranium samt middage på Søllerød Kro, Holckenhavn Slot og Kurhotel Skodsborg. De 
kinesiske turister vil også få mulighed for highend-shopping, personlig styling, spabesøg, 
vinsmagning og inspirationsforedrag ved nogle af Danmarks dygtigste livsstilsguruer blandt 

andet ved Kurhotels Skodsborgs Functional Lifestyle mentor Thomas Rode.

DET BEDSTE AF DET BEDSTE

Adm. Direktør på Kurhotel Skodsborg Mai Kappenberger og Peter Gade rejser til Chongqing 
fredag den 22. november, og i løbet af rejsen vil de præsentere rejseproduktet for en række 
rejsebureauer, udvalgt af konsulatet, med det formål at finde én eller flere partnere, der vil 

stå som rejsearrangør af luksusrejser til Danmark.

Peter Gade forklarer om hans engagement i dette tiltag: ”Efter jeg stoppede min badminton- 
karriere for to år siden har jeg blandt andet fungeret som brandambassadør for virksomheder, der vil gøre 
sig gældende i Kina. I samarbejdet med Kurhotel Skodsborg oplever jeg, at vi har de samme værdier og 
et godt produkt og sammenholdt med, at Danmarks ry i Kina lige nu er opadgående, så chancen er der 

nu og den vil jeg være med til at gribe”.
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DET PERSONLIGE PR ÆG ER DET AFGØRENDE

Mai Kappenberger supplerer: ”Jeg tror på dette projekt, fordi vi har skabt et gennemført produkt, der 
beriger kineserene med den optimale luksus og fantastiske oplevelser. Jeg tror på det personlige præg og 

det er netop til stede i dette program fra A-Z”.

Fra generalkonsulatet i Chongqing underbygger Eksportrådgiver Anja Villefrance tiltaget 
med dette: ”Jeg går ind i dette projekt, fordi jeg til hverdag oplever, at kineserne har fået interesse for 

skræddersyede rejsepakker i stil med denne luksusrejse”.

Målet for tiltaget er at kunne byde de første 
kinesiske grupper velkommen til Danmark i sommerhalvåret 2015.

INFORMATION

Yderligere information fås ved henvendelse til 
Adm. Direktør Mai Kappenberger, mai@skodsborg.dk / 45 58 58 00

ET EKSKLUSIVT NORDISK 

KURHOTEL TÆT PÅ KØBENHAVN

Kurhotel Skodsborg er et internationalt kurhotel baseret på enkle nordiske traditioner, hvor natur, historie og 
skønhed smelter sammen med viden, passion og innovation. Kurhotellet ligger i Nordsjælland, mellem Øresund 
og skoven, direkte op til Dyrehaven og kun 20 minutter i bil fra Københavns centrum. Vores filosofi bygger på 
vores grundlægger Carl Ottosens principper om det sunde liv, og vi tilbyder unikke spa-og fitness-faciliteter 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.
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