19. januar 2018

HH Ferries Group åbner LAT56° Bistrobar på færgen Hamlet
Regionens nye mødested med lækker mad, gode vine og cocktails – og Øresunds bedste udsigt
Indbyggerne i Helsingborg og Helsingør får et helt nyt spise- og mødested, når HH Ferries Group den 7.
februar åbner dørene for LAT56 Bistrobar på færgen Hamlet.
Bistroen bliver regionens nye kvalitetssted at mødes med familie, venner eller forretningsforbindelser og
den perfekte ramme for nye fantastiske smagsoplevelser.
Med LAT56° Bistrobar sætter HH Ferries Group en ny og ambitiøs restaurant på landkortet som et tilbud til
regionens store publikum, der efterspørger højt kulinarisk niveau, gode vine og cocktails i en indbydende
atmosfære – og med regionens bedste og varierende udsigt over Øresund.
”Vi sætter et højt ambitionsniveau for vores nye bistrobar, for vi har mange kunder, som har efterlyst et
særlig udsøgt tilbud på Øresund. Derfor har vi lagt kræfter i at imødekomme disse ønsker med et
spændende menukort, som også omfatter vegetariske retter, og et højt niveau for vine og cocktails. Når vi
samtidig tilbyder indretning og betjening i topklasse, vil vi give kunderne den oplevelse og stemning, de
ønsker, ” siger CEO Johan Röstin fra HH Ferries Group.
Arbejdet med at realisere det helt nye bistrokoncept er nået langt, og ved en lille, lukket generalprøve i går
var de indbudte gæster begejstrede for den særlige stemning, som konceptet folder ud med udsøgt mad,
vin, cocktails og betjening.
”Vi glæder os til, at vi den 7. februar kan slå LAT56° Bistrobars døre op for det publikum, som efterspørger
en særlig kulinarisk og stemningsfuld oplevelse på Øresund – uanset om behovet er unikke rammer for
frokostmødet eller en særlig aften med kæresten, familien eller vennerne” siger Johan Röstin.
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Scandlines Helsingør-Helsingborg
- altid en afgang der passer
HH Ferries Group driver Scandlines Helsingør-Helsingborg, som med afgange hvert kvarter transporterer op
til 50.000 passagerer og 9.000 biler over Øresund dagligt. De fem moderne færger på ruten tilbyder
rejsende en kort overfartstid på 20 minutter og en behagelig pause med mulighed for at shoppe til lave
priser og nyde et bredt udvalg af mad og drikke ombord.
En effektiv og miljøvenlig trafikmaskine
Scandlines Helsingør-Helsingborg er regionens flydende bro bestående af de fem færger Aurora, Tycho
Brahe, Hamlet, Mercandia IV og Mercandia VIII. Færgerne er miljøvenlige og udstyret med
katalysatorrensning. Aurora og Tycho Brahe konverteres til batteridrift for en samlet investering på ca.
MSEK 300. INEA, som er EU’s forvaltningsorgan for innovation og netværk, støtter projektet med ca. MSEK
120.
I 2016 transporterede Scandlines Helsingør-Helsingborg 7,3 mio. passagerer samt 1,4 mio. personbiler,
410.000 lastbiler og 20.000 busser svarende til omtrent 20% af de køretøjer, der krydsede Øresund1.
Overfarten fremmer integrationen og væksten i Øresundsregionen og drives af 750 medarbejdere, som
hver dag arbejder for at sikre en effektiv forbindelse mellem Danmark og Sverige med en målsætning om at
gøre de rejsendes overfart så behagelig og effektiv som muligt. Overfarten bidrager derudover til at skabe
omkring 2.000 afledte jobs i regionen.
Færgeruten markedsføres under varemærket Scandlines Helsingør-Helsingborg og ejes af selskabet HH
Ferries AB med hovedsæde i Helsingborg. Johan Röstin er administrerende direktør for HH Ferries AB, som
ejes af investeringsselskabet First State Investments.
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Summen af overførte køretøjer på forbindelserne Scandlines Helsingør-Helsingborg og Øresundsbron.
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