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Sydfynsk	strandkantsperle	optaget	i	Small	Danish	Hotels		
 
Det	gennemmoderniserede	Hotel	Faaborg	Fjord	er	blevet	en	del	 af	hotelkæden	Small	Danish	
Hotels.	Dermed	styrker	hotellet	sin	synlighed	over	for	både	danske	og	udenlandske	gæster.		
	
Hotel	Faaborg	Fjord	indleder	årtiet	med	at	tilslutte	sig	Small	Danish	Hotels’	liste	over	kroer,	hoteller	og	
slotte	i	Danmark.	Hotellet,	som	med	sine	128	værelser	hører	blandt	Fyns	største	hoteller,	har	således	
indgået	 et	 samarbejde	 med	 hotelkæden,	 der	 skal	 bidrage	 til	 at	 tiltrække	 flere	 feriegæster	 til	 det	
sydfynske.	 Samtidig	 forstærker	 Small	 Danish	 Hotels	 sit	 overnatningsudbud	 inden	 for	 blandt	 andet	
cykelturisme	til	danske	og	internationale	gæster	i	Danmarks	smørhul.	
	
Hotel	Faaborg	Fjord,	der	har	rødder	helt	tilbage	til	1808,	har	netop	taget	hul	på	andet	step	af	en	større	
modernisering.	 Den	 tocifrede	 millioninvestering	 i	 strandkantshotellet	 betyder,	 at	 i	 løbet	 2020	 vil	
hotellet	 kunne	 modtage	 gæsterne	 i	 en	 spritny	 nordiskinspireret	 reception	 med	 tilhørende	 lounge.	
Samtidig	kan	gæsterne	sænke	skulderne	og	skrue	op	for	livsnydelsen	i	Hotel	Faaborg	Fjords	nyopførte	
spa	 og	 wellness-afdeling,	 der	 kommer	 til	 at	 tælle	 blandt	 andet	 spa-	 og	 dampbade,	 vandpejs	 og	
koldvandsdyp	både	ude	og	inde	-	alt	sammen	med	direkte	udsigt	til	hotellets	private	strand	og	badebro.	
	
”Vi	ser	frem	til,	at	Small	Danish	Hotels	skal	være	med	til	at	styrke	vores	profil	særligt	over	for	ferie-	og	
fritidsgæster.	Vi	har	en	stærk	position	som	kursus-	og	konferencehotel,	og	vi	investerer	nu	tungt	i,	at	
vores	hotel	bliver	lige	så	attraktivt	for	ferieturister.	Med	den	friske	fjord	i	forhaven,	skov	i	baghaven	og	
nem	adgang	til	Ø-hop,	fynske	kulturskatte	og	ikke	mindst	velvære	til	både	ganen	og	kroppen,	stræber	vi	
efter	at	få	et	stærkere	fodfæste	på	det	danske,	tyske	og	skandinaviske	marked.	Det	er	vi	overbeviste	om,	
at	 vi	 kan	skabe	gennem	et	 tæt	 samarbejde	med	Small	Danish	Hotels.	Vi	 får	 en	massiv	 synlighed	via	
hotelkædens	 kanaler,	 herunder	 via	 gæsteklubben	 Benefits,	 samtidig	 med	 det	 kvalitetsstempel,	 der	
følger	 med	 medlemsskabet”,	 siger	 administrerende	 hoteldirektør	 hos	 Hotel	 Faaborg	 Fjord,	 Ulrich	
Bastrup.	
	
Den	tocifrede	millioninvestering	omfatter	også,	at	hotellets	restaurant	Vinoteket,	der	værner	om	lokale	
råvarer,	 fremstår	 i	 helt	 nye	 klæder,	 der	matcher	hotellets	nordiske	 stil.	 Det	 er	 designelementer	 fra	
blandt	 andet	 Hay,	 Muuto	 og	 Ferm	 Living,	 der	 bliver	 gennemgående	 i	 receptionen,	 loungen	 og		
restauranten.	Samtidig	har	hotellet	et	klart	fokus	på	at	bringe	naturen	inden	for	både	i	bogstaveligste	
forstand	med	materialer	af	træ	og	sten,	men	også	med	stor	respekt	for	miljø	og	bæredygtighed.	Således	
har	hotellet	iværksat	en	miljøstrategi	frem	mod	2025,	ligesom	der	venter	en	Green	Key	certificering	lige	
om	hjørnet.		
	
”Hotel	 Faaborg	 Fjord	 er	 et	 rigtig	 godt	 match	 til	 Small	 Danish	 Hotels	 mange	 danske,	 tyske	 og	
skandinaviske	 gæster.	 Hotellets	 naturskønne	 beliggenhed	 tæt	 ved	 Danmarks	 længste	 cykelrute,	
Østersøruten,	tapper	lige	ind	i	markedets	efterspørgsel	på	kombinationen	af	aktiv	ferie	og	højkvalitets	
overnatningsophold.	Hotellets	gastronomiske	profil,	nordiske	designindretning	og	kommende	spa	og	
wellness	 miljø	 passer	 perfekt	 til	 vores	 gæsters	 behov.	 Samtidig	 har	 stedet	 et	 solidt	 tag	 omkring	
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erhvervsturisme,	hvilket	understøtter	vores	fokus	på	forretningsgæster,”	siger	Jørgen	Christensen,	der	
er	direktør	i	Small	Danish	Hotels.	
	
Hotel	 Faaborg	 Fjord	 ligger	 i	 udkanten	 af	 Faaborg	med	 vandkantsudsigt	 til	 det	 Sydfynske	 Ø-hav	 og	
færgeforbindelse	fra	egen	badebro.	Udover	nem	adgang	til	cykelruter,	vandreture	i	Svaneke	Bakker	og	
by-hygge	i	den	charmerende	købstad	er	der	blot	12	kilometer	til	Fyns	største	turistattraktion,	Egeskov	
Slot,	og	en	halv	times	kørsel	til	H.C.	Andersens	hus	i	Odense.		
	
Alle	 kroer,	 hoteller	 og	 slotte	 i	 Small	 Danish	 Hotels	 er	 individuelt	 ejede,	 men	 alle	 byder	 på	 fælles	
kerneværdier	 som	personlig	betjening,	 varmt	værtskab	og	 står	 ved	 løftet	 om	at	 skabe	 ”moments	of	
happiness”	for	deres	gæster.	
	
Billedtekst:	 Hotel	 Faaborg	 Fjord	 går	 ind	 i	 Small	 Danish	 Hotels	 for	 at	 tiltrække	 flere	 danske	 og	
internationale	gæster	med	hang	til	aktive	naturopleveler	og	velvære	til	både	gane	og	krop.	
	
For	yderligere	information	kontakt	venligst:	
Hotel	Faaborg	Fjords	administrerende	hoteldirektør,	Ulrich	Bastrup,	på	telefon	29	12	30	70	eller	mail	
ub@hotelfaaborgfjord.dk	
eller		
Small	Danish	Hotels’	direktør,	Jørgen	Christensen,	på	telefon	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	41	28	10	01	eller	mail	
tina@bybaungaard.com	
	
Om	Hotel	Faaborg	Fjord	
Hotel	Faaborg	Fjord	ligger	i	naturskønne	omgivelser	med	privat	skov	på	den	ene	side	og	med	hotellets	egen	
strand	med	badebro	og	strandbar	på	den	anden	side.	Hotellet	har	128	dobbeltværelser,	der	alle	har	møbleret	
balkon	eller	terrasse.	Hotel	Faaborg	Fjord	tilbyder	også	en	helt	unik	Patricia	Villa	med	2	suiter	og	et	smagfuldt	
lokale	med	plads	til	50	personer.	Hvis	man	ønsker	at	sove	ude	i	naturen,	er	det	muligt	i	hotellets	skovshelters,	
ligesom	man	også	kan	bespise	op	til	60	mennesker	i	den	grønne	skov	med	tag	over	hovedet.		
Hotellet	 tilbyder	moderne	 AV-udrustede	 kursus-	 og	 konferencefaciliteter	med	 plads	 til	 	 600	 personer	 i	
kongressalen	og	yderligere	lokale	til	200	personer.	Dertil	råder	hoteller	over	12	mødelokaler	/	grupperum	
med	plads	til	op	mod	30	personer.		
Hotellet	åbner	i	2020	en	spritny	spa-	og	wellness-afdeling	med	behandlinger	i	tillæg	til	hotellets	mange	andre	
aktiviteter	som	fitnesscenter,		bordtennis,	strandvolley,	gratis	cykler	og	meget	mere.	
For	mere	information:	www.hotelfaaborgfjord.dk		
	
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		
	
	


