
DET NYE ÅR BYDER PÅ NYE, AMBITIØSE 
TILTAG PÅ KURHOTEL SKODSBORG

Kurhotel Skodsborg går ind i 2019 med nye, ambitiøse planer. Kurhotellet lancerer et unikt velvære 
koncept – kaldet Skodsborg FLOW – i den prisvindende spa samt planlægger at styrke sit restaurantkoncept 

og udvide med 20 nye værelser.

SKODSBORG FLOW ØGER GL ÆDEN VED AT GÅ I SPA

”Vi er glade og stolte over at kunne præsentere Skodsborg FLOW – en række enestående spaoplevelser, der 
øger glæden og udbyttet ved at gå i spa. FLOW-oplevelserne er skabt til at forkæle din krop og alle dine 
sanser; de er baseret på nye som gamle badetraditioner og behandlingsmetoder kombineret med den seneste 

viden inden for wellness,” fortæller Henrik Andersen, direktør i Skodsborg Spa & Fitness.
De dygtige instruktører på kurhotellet har udviklet otte forskellige FLOW-oplevelser og 
udfører op til to oplevelser i timen. Det er inkluderet i prisen for en Spadag og et medlemskab i 

Skodsborg Spa & Fitness at deltage i oplevelserne.
Læs gerne mere om de enkelte oplevelser på Skodsborg.dk

GOURMET-KONCEPT OG NYT BRASSERIE

”Vi har nogle smukke faciliteter på hotellet og i spaen, og det er vigtigt for vores gæster, at de bliver 
fulgt op af tilsvarende spændende oplevelser på den gastronomiske front,” siger Kurhotel Skodsborgs 
køkkenchef Erik Kroun. Erik Kroun har lagt navn til hotellets Michelin-anbefalede gour-
metrestaurant, The Restaurant by Kroun, hvis intime lokaler fremover udelukkende vil blive  
benyttet til private selskaber. Det vil derudover være muligt at få gourmetrestaurantens  
”By Kroun”-menu serveret til selskaber og som á la carte i kurhotellets The Brasserie på 3. 
sal. Kurhotellet vil primo 2020 præsentere et nyt, større brasserie i stueetagen. Brasseriet 
vil fortsat satse på høj kvalitet, en hyggelig atmosfære og kompetent personale, der kan gøre 

det til stamsted for både hotelgæster og madglade lokale.

20 NYE VÆRELSER MED SMUK UDSIGT

”Internationale analyser  i hotelbranchen viser, at man skal have mindst 100 værelser for at kunne sikre 
økonomien i et hotel. Derfor planlægger vi at øge vores kapacitet fra 83 til godt 100 værelser,” fortæller 
hotelchef Lasse Bursøe. Værelserne vil blandt andet få attraktive placeringer på 3. sal med udsigt 
til Øresund på den ene side og skoven til den anden side. Lasse Bursøe fortsætter ”I øjeblikket 
vurderer teknikere og ingeniører mulighederne og omkostningerne ved at bygge om, og vi forventer at kunne 

præsentere de nye værelser i løbet af 2020.”
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MERE INFORMATION

Kontakt venligst hotelchef Lasse Bursøe på lasse@skodsborg.dk eller på mobil 
+45 2790 2809, 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 charmerende møde- og konferencefaciliteter samt et 
køkken baseret på sæsonens bedste lokale råvarer.
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