19 januari 2018

HH Ferries Group öppnar LAT56° Bistrobar på färjan Hamlet
Regionens nya mötesplats med läcker mat, goda viner och cocktails – och Öresunds bästa utsikt
Invånarna i Helsingborg och Helsingör får en helt ny mötesplats, när HH Ferries Group öppnar dörrarna för
LAT56 Bistrobar på färjan Hamlet den 7 februari.
Bistron blir den nya träffpunkten i regionen för kvalitetsmedvetna familjer, vänner och affärskontakter – en
perfekt inramning för nya fantastiska smakupplevelser.
Med LAT56 Bistrobar sätter HH Ferries Group en ny ambitiös restaurang på kartan, till en bred målgrupp i
hela regionen, som efterfrågar en hög kulinarisk nivå, goda viner och cocktails i en välkomnande atmosfär –
med regionens bästa och mest varierande utsikt över Öresund.
”Vi sätter en hög ambitionsnivå för vår nya Bistrobar, då vi har många gäster, som efterlyser en extra hög
kvalitet på utbudet på Öresund. Därför har vi lagt energi på att tillmötesgå de här önskemålen med en
spännande meny, som också inkluderar vegetariska rätter, och en hög nivå på vin och cocktails. Samtidigt
som vi erbjuder en inredning och service i toppklass, vill vi också ge gästerna den upplevelse och stämning
de efterfrågar”, säger CEO Johan Röstin från HH Ferries Group.
Arbetet med att realisera det helt nya bistrokonceptet har kommit långt, och vid en liten generalrepetition
för inbjudna gäster igår, var de begeistrade över den speciella stämningen som konceptet förmedlar, med
utsökt mat, vin, cocktails och service.
”Vi ser fram emot att slå upp dörrarna till LAT56° Bistrobar den 7 februari, för den målgrupp som
efterfrågar en kulinarisk och stämningsfull upplevelse på Öresund – oavsett om det är en önskan om unika
ramar för lunchmötet eller en speciell kväll med kärestan, familjen eller vännerna” säger Johan Röstin.
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Scandlines Helsingborg-Helsingör
- alltid en avgång som passar
HH Ferries Group driver Scandlines Helsingborg-Helsingör med avgång varje kvart som transporterar upp till
50 000 passagerare och 9 000 bilar över Öresund varje dag. De fem moderna färjorna på rutten erbjuder
resenärerna en kort överfart på 20 minuter och en behaglig paus med möjlighet att shoppa till låga priser
och njuta av ett brett urval av mat och dryck ombord.
En effektiv och miljövänlig trafikmaskin
Scandlines Helsingborg-Helsingör är regionens flytande bro som består av de fem färjorna Aurora, Tycho
Brahe, Hamlet, Mercandia IV och Mercandia VIII. Färjorna är miljövänligt utrustade med katalysatorrening.
Aurora och Tycho Brahe ombyggs till batteridrift för en total investering på cirka 300 miljoner kronor. INEA,
EU:s förvaltningsorgan för innovation och nätverk, stöttar projektet med cirka 120 miljoner kronor.
Under 2016 transporterade Scandlines Helsingborg-Helsingör 7,3 miljoner passagerare samt 1,4 miljoner
personbilar, 410 000 lastbilar och 20 000 bussar motsvarande cirka 20 procent av de fordon som korsade
Öresund1. Överfarten främjar integrationen och tillväxten i Öresundsregionen och drivs av 750
medarbetare som varje dag arbetar för att säkra en effektiv förbindelse mellan Danmark och Sverige med
en målsättning om att göra överfarten så behaglig och effektiv som möjligt för alla passagerare. Överfarten
bidrar därutöver till att skapa upp till 2 000 jobb i regionen.
Färjarutten marknadsförs under varumärket Scandlines Helsingborg-Helsingör och ägs av företaget HH
Ferries AB med huvudkontor i Helsingborg. Johan Röstin är CEO för HH Ferries AB, som ägs av
investeringsbolaget First State Investments.
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