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Small Danish Hotels gearer op til flere cykelgæster
Small Danish Hotels øger deres fokus på cykelturismen, der med dansk Tour de France-start i
sigte, er i rivende vækst i Danmark. Hotelkæden lancerer nu den 575 kilometer tur ”Dejlige
Danmark – rundt på cykel” i samarbejde med Pedalpeople.
Slip gaspedalen og oplev Danmarks fantastiske kyster, natur og hyggelige countryside på to hjul. Sådan
lyder budskabet fra Small Danish Hotels, der i 2020 springer op på den store klinge, når det handler om
tilbud til gæster, som gerne vil bruge rugbrødsmotoren. Med sit landsdækkende net af cykelstier, et
fladt terræn og korte afstande leverer Danmark optimale betingelser for cykelferie, og det er flere
udenlandske gæster faldet for. Den seneste analyse fra VisitDenmark viser således, at cykelturister
foretog 9,6 millioner overnatninger i Danmark i 2017, hvoraf de 6,6 millioner var udenlandske turister
fra særligt Tyskland, Norge, Sverige og Holland. De danske gæster stod således for 3 millioner
overnatninger. Hos landets største hotelkæde har man derfor sat endnu mere fokus på at skabe
oplevelser, der matcher fremtidens tohjulede turister.
”En cykelferie giver masser af gode oplevelser for både børn og voksne. Ud over frisk luft og god motion
giver det en helt anden oplevelse at være aktive sammen end at sidde i en bil eller i et fly på vej mod en
udenlandsk turistdestination. Vi oplever, at cykelgæsterne gerne vil bo og spise godt, og det betyder en
stærkere efterspørgsel på kombinationen af aktiv ferie og højkvalitets overnatningsophold. Danmark
byder på 11 nationale cykelruter og med vores overnatningssteder godt placeret over hele Danmark,
kan vi imødekomme gæsternes forventninger på nationalt plan”, siger Jørgen Christensen, som er
direktør i Small Danish Hotels.
En stribe af kædens hoteller som Hotel Fuglsangcentret, Residens Møen, Frederik VI’s Hotel og Hotel
Thinggaard tilbyder allerede flere typer cykelferie både i form af dagspakker og flerdagesture. Dertil
lancerer Small Danish Hotels i samarbejde med Pedalpeople en 575 kilometer tur, der snor sig gennem
det danske landskab. Starten går på eventyrøen Fyn via Vejles bakkede landskab til fjorden bag klitterne
ved Ringkøbing. Derfra ruller turen videre langs Vesterhavet op til Limfjorden, over det flade vestjyske
landskab mod Søhøjlandet og til Aarhus, hvor cyklisterne hopper på færgen til Sjælland. Turen
fortsættes til Nordsjælland og rundes af med en smuk pedaltur langs Øresundskysten til København.
Blandt de nationale ruter er Østersøruten særlig populær hos Small Danish Hotels’ udenlandske gæster.
Østersøruten er 900 kilometer lang og strækker sig som et ottetal fra Haderslev til Møn og krydser sig
selv i Svendborg. Cykelgæsterne oplever således det sydlige Danmark, Fyn, Sjælland og samtlige småøer
syd for Sjælland og Fyn. Cykelturen byder på skøn natur, fem færgeruter og otte broer, og der er rig
mulighed for, at man kan hvile benene og få en god nats søvn på en af hotelkædens kroer, hoteller eller
slotte tæt ved dagens cykelrute.
Ifølge VisitDenmarks analyse står dansk kultur og det at komme tæt på danskerne højt på agendaen for
de udenlandske pedal-entusiaster, og det matcher rigtigt godt med Small Danish Hotels’ filosofi.
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”De udenlandske gæster efterspørger hyggelige og imødekommende danskerne, og det rammer lige ned
i Small Danish Hotels DNA. Vores overnatningssteder bærer mindst tre stjerner i den europæiske
hotelklassifikation, men når det kommer til værtsskab, menneskelige kvaliteter og fokus på gæsternes
behov, er der krav om fem store stjerner. Vi stræber altid efter at skrue op for glæden og skabe
”moments of happiness” for vores gæster”, fortsætter Jørgen Christensen.
Alle overnatningssteder i den frivillige kæde er privatejede og drives af selvstændige hotelejere,
slotsfruer og krofædre, som i nogle tilfælde er 2. og 3. generation på stedet.
I juli 2021 lægger Danmark jord til de første tre etaper af årets Tour de France. Her ruller verdens
førende ryttere ud på asfalten omkring København, ned over Sjælland til Fyn og via Vejle til
Sønderjylland.
Billedtekst: Small Danish Hotels hoteller, kroer og slotte ligger som perler på en snor langs Danmarks
smukkeste cykelruter. Det får hotelkæden til at skrue op for oplevelsespakker til pedal-entusiaster
blandt andet med en 575 kilometer tur gennem land og by kaldet ”Dejlige Danmark – rundt på cykel”.
Foto: Robin Skjoldborg.
For yderligere information kontakt venligst Small Danish Hotels’ direktør, Jørgen Christensen, på telefon
+45 21 67 44 55 eller mail jc@smalldanishhotels.dk
For pressebilleder, pressetekster og andre spørgsmål kontakt venligst Tina Baungaard-Jensen hos Small
Danish Hotels’ kommunikationsbureau, By Baungaard, på telefon +45 41 28 10 01 eller mail
tina@bybaungaard.com
Om Small Danish Hotels
Small Danish Hotels er en frivillig landsdækkende kæde med håndplukkede hoteller, kroer, slotte og
herregårde, hvor nøgleordene er den personlige betjening og det gode værtskab. Hotellerne ejes og drives af
selvstændige hotelejere, slotsfruer og krofædre. Small Danish Hotels tilbyder unikt dansk gæstgiveri på
kongelige privilegerede kroer, eventyrlige oplevelser i historiske og naturskønne omgivelser på slotte og
herregårde, trendy boutique- og cityhoteller samt klassiske hoteller ved land, vand og by landet over.
For mere information: www.smalldanishhotels.dk
Mere inspiration til cykelferie findes her:
www.smalldanishhotels.dk/inspiration/cykelferie/
http://pedalpeople.cc/rejser/danmark-rundt
https://www.visitdenmark.dk/danmark/oplevelser/cykelferie

