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KURHOTEL SKODSBORG INTRODUCERER
UNIKT SPAOPHOLD

Kurhotel Skodsborg i Nordsjælland introducerer som de første i Danmark en eksklusiv mulighed
for at starte et spaophold i luften. Sammen med Nordic Seaplanes byder de spagæster velkommen
ombord på vandflyveren i Århus. Opholdet tager de bedste elementer fra et klassisk spaophold
og styrker kurhotellets position som udbyder af de mest unikke og luksuriøse spaophold i Danmark.
SÆRLIG INTERESSE FR A A ARHUSIANERNE

”Vi er glade og stolte over at kunne give gæsterne en så exceptionel start på deres spaophold hos os. En stor del af
vores gæster kommer fra Aarhusområdet, og netop derfor er vi meget glade for at kunne tilbyde vores jyske gæster
en fantastisk tur med vandflyveren”, siger Lasse Bursøe, hotelchef på Kurhotel Skodsborg. Han uddyber:
”På kort tid vendte coronakrisen op og ned på danskernes liv, og vi ser en tendens, hvor man i stigende grad søger
efter nærvær og en pause fra hverdagen. Mange prioriterer at forkæle dem selv med unikke oplevelser, der skaber
velvære, og med det her ophold starter afslapningen allerede i luften”.
S PAO P H O L D M E D FO K U S PÅ V E LVÆ R E

Gennem vandflyverens vinduer tordner de hvide krusninger frem, mens flyveren letter fra Aarhus.
Vandflyveren cruiser over havet og folder et smukt Danmark ud fra oven. Kun 45 minutter senere
er der touch down i Københavns Havn, hvor der holder en taxa og venter på at køre gæsterne direkte
til velvære og skøn forkælelse på kurhotellet. Opholdet giver fri adgang til den prisvindende Spa &
Fitness med 16 forskellige badeoplevelser samt en ansigts- eller kropsbehandling, der nærer både det
indre og det ydre.
E N H Y L D E S T T I L G R U N D L ÆG G E R E N C A R L OT TO S E N

Et godt måltid er mere end næring – det er en oplevelse. Gæsterne bydes velkommen i nylancerede
Brasserie Carl, der opdaterer kurhotellets grundlægger Carl Ottosens visioner indenfor sundhed,
velvære og kost. Her kan man i hyggelige omgivelser glæde sig til dagens ret, velsmagende brasserieklassikere eller lækre retter med inspiration fra det grønne køkken.
F L E R E U G E N T L I G E A FG A N G E

Der er afrejse med vandflyveren fra Aarhus alle hverdage kl. 09.30 frem til 25. september med returrejse
fra København den efterfølgende dag kl. 15.45. I juli måned er det også muligt at rejse retur kl. 18.15.
M E R E I N FO R M AT I O N

Kontakt venligst Mathilde Brix, Marketing Coordinator, på mbm@skodsborg.dk eller på mobil
+45 2790 2840, hvis du ønsker yderligere information.
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K U R H OT E L S KO D S B O R G

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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