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Small Danish Hotels udvider med hipt københavner-hotel
Den landsdækkende hotelkæde Small Danish Hotels udvider porteføljen med nordsjællandske
Skovshoved Hotel. Dermed styrker kæden sin tilstedeværelse i Københavnsområdet.
Den landsdækkende skare af privatejede hoteller under Small Danish Hotels vokser igen. Denne gang
med det historiske Skovshoved Hotel syv kilometer nord for København. Dermed opnår kæden en
vigtig tilføjelse til hotelpaletten på Sjælland og i Københavnsområdet, hvor efterspørgslen på hyggelige
kvalitetshoteller er stor.
”Skovshoved Hotel er et stjerneeksempel på et hotel, der konceptmæssigt rammer direkte ned i vores
kerneværdier om historie, hygge og varmt værtsskab. Samtidig har det en beliggenhed og en kvalitet,
der gør det relevant, hvad end man er til storbyferie, gastronomi eller idyllisk ophold. Nordsjælland er
rasende populært blandt vores gæster, og vi er meget glade for at indgå samarbejde med et af
Sjællands allerbedste hoteller,” siger direktør i Small Danish Hotels, Jørgen Christensen.
Skovshoved Hotel har rødder tilbage til 1660, hvor det første gang bød gæster velkommen som
gæstgiverhus. De seneste mange år har hotellet dog haft status som eksklusivt badehotel med
kompromisløs varm betjening og særdeles attraktiv placering. Beliggenheden i det historiske
fiskerleje ved Øresund og Skovshoved Havn tæt på skove og parker og på storbylivet i København er i
høj kurs hos især fynske, jyske og skandinaviske gæster.
Det historiske badehotel har koblet sig på Small Danish Hotels med ønsket om en stærkere position i
markedet og værdifuld faglig sparring fra kædens brede netværk af hoteller i Danmark og på den
internationale overnatningsscene.
”Vi vil gerne styrke kendskabet til vores hotel, der giver gæsterne mulighed for at bo i fredelige
omgivelser ud til vandet og kun et smut fra storbyen. Med Small Danish Hotels får vi et talerør til
gæster fra både nær og fjern, og kan sparre med det langstrakte netværk af hoteller i Danmark og
udlandet. På Skovshoved Hotel er hygge og høj personlig service i højsæde, og på den måde er Small
Danish Hotels en oplagt samarbejdspartner for os,” siger hotelmanager Eva Nadelmann Haahr.
Hun er anden generation Nadelmann på det familieejede Skovshoved Hotel, der i dag drives af Eva og
svigerinden Line Nadelmann.
Rejsemagasinet Condé Nast Traveller har tidligere placeret det nordsjællandske badehotel blandt
verdens hippeste hoteller. Den æstetiske bygning tæller 22 stilfuldt, men hjemligt indrettede værelser
og byder sine gæster på blandt andet havudsigt, lounge, møde- konference- og festlokaler, restaurant,
bar og pejsestue.

Billedtekst: Med optagelsen af Skovshoved Hotel styrker Small Danish Hotels sin tilstedeværelse i et
efterspurgt område.
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For yderligere information kontakt hotelmanager på Skovshoved Hotel, Eva Nadelmann Haahr, på
telefon 21 99 48 07 eller mail enh@skovshovedhotel.com. Eller kontakt direktør i Small Danish
Hotels, Jørgen Christensen, på telefon 21 67 44 55 eller mail jc@smalldanishhotels.dk
For pressebilleder, pressetekster og andre spørgsmål kontakt venligst Fie Nadja Vedsmand hos
Small Danish Hotels’ PR-bureau, EHRENBERG SØRENSEN Kommunikation, på telefon 28 15 88 97 eller
mail fv@ehrenbergsoerensen.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. Small Danish Hotels er med i det verdensomspændende samarbejde af
privatejede hoteller, Global Alliance of Private Hotels, som tæller cirka 1.000 hoteller fordelt på over 80
lande. For mere information: www.smalldanishhotels.dk

