
KURHOTEL SKODSBORG NOMINERET SOM 
SOM BASECAMP TIL FODBOLD-EM 2020

UEFA* anbefaler Kurhotel Skodsborg i Nordsjælland som potentielt hovedkvarter for et af de fodbold- 
landshold, der har kvalificeret sig til UEFA EURO 2020, i daglig tale europamesterskaberne i  
fodbold 2020. Hotelchef Lasse Bursøe fortæller, at kurhotellet blandt andet er blevet udvalgt på 
grund af sin lokation – tæt på Parken, men alligevel midt i den skønneste natur - sine prisvindende 

spa- og fitnessfaciliteter samt hotellets høje niveau for service og gastronomi.

IDEEL LOKATION SAMT OPTIMALE MULIGHEDER 

FOR FYSISK OG MENTAL FORBEREDELSE

”Vi er glade og stolte over, at UEFA med deres internationale ekspertise har valgt Kurhotel Skodsborg som et af de hoteller, 
landsholdene, der har kvalificeret sig til EURO 2020, kan vælge som basecamp under de altafgørende landskampe,” siger 

Lasse Bursøe, hotelchef på Kurhotel Skodsborg.

Lasse Bursøe fortæller, at UEFA og de repræsentanter for de forskellige landshold, der har besøgt Kurhotel 
Skodsborg under processen med at blive udvalgt som potentiel basecamp blandt andet har lagt vægt på følgende:

- Kurhotel Skodsborgs enestående lokation, mindre end 20 minutters transport-tid 
fra Parken, hvor fire af kampene skal spilles, og alligevel midt i den skønneste 

danske natur, der giver de optimale muligheder for restitution og mental forberedelse

- Kurhotellets prisvindende spa- og fitnessfaciliteter, herunder mulighederne for at træne banesvømning

- Hotellets gastronomiske kompetencer, der sikrer, at spillerne kan få opfyldt 
deres krav til både diæter samt sund og velsmagende mad

- Det høje serviceniveau

”OPFYLDER DE HØJESTE INTERNATIONALE STANDARDER”

Det erfarne og top-professionelle team fra UEFA har besøgt flere end 150 hoteller og flere end 100 trænings-
anlæg i løbet af de seneste to år, og organisationen præsenterer de hoteller – heriblandt Kurhotel Skodsborg 
– der kom gennem nåleøjet på websitet Uefa.com. ”Målet er at sikre et komfortabelt og sikkert miljø, som 
samtidig opfylder de højeste internationale standarder og lever op til de unikke behov, som professionelle 

atleter har,” skriver UEFA på Uefa.com.

LYNGBY STADION KAN KOMME PÅ LYSTAVLEN HOS FODBOLDFANS

UEFA har – i samarbejde med sin officielle bookingpartner Booking.com – forhåndsbooket de fleste værelser 
på Kurhotel Skodsborg i perioden fra den 7. juni til den 12. juli 2020, hvor kampene skal spilles. Hvis et af 
de tre udenlandske hold – Rusland, Finland eller Belgien – der skal spille i Danmark vælger hotellet som sin 
basecamp, vil spillerne skulle træne på Lyngby Stadion. Lyngby stadion og lokalområdet må herved forventes 
at få ekstra opmærksomhed fra både den internationale presse og de mange fodboldfans fra ind- og udland, der 

kommer til at følge træningen og kampene intenst.
*UEFA står for Union of European Football Associations – organisationen, der arrangerer fodbold-EM.
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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. 

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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