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Nordsjællandsk strandhotel kåret som Årets business hotel
Marienlyst Strandhotel tager prisen hjem som årets bedste hotel for forretningsrejsende i 2020.
Danskerne lægger vægt på den høje service, mødefaciliteterne og den fantastiske beliggenhed.
Den gennemrestaurerede strandperle Marienlyst Strandhotel er årets stemmesluger i kategorien Årets
business hotel i Danmark. Gæsterne hos hotelkæden Small Danish Hotels, som Marienlyst Strandhotel
er medlem af, fremhæver især de meget hjælpsomme og imødekommende medarbejdere, topmoderne
mødefaciliteter, det kulinariske niveau og ikke mindst vandkantsplaceringen på den nordsjællandske
kyst med Kronborg Slot som nærmeste nabo. Hotelkædedirektør, Jørgen Christensen, er ikke overrasket
over, at det er Marienlyst Strandhotel, som løber med æren.
”Det er fuldt fortjent, at Marienlyst Strandhotel får dette cadeau fra vores businessgæster. Hotellet udgør
en helt unik ramme for at holde møder, seminarer og konferencer, og medarbejderteamet formår at
levere et dynamisk og veltrimmet business produkt, der matcher virksomhedernes behov. Samtidig
tilsætter hotellet et sofistikeret dryp af pleasure blandt andet via de gastronomiske fornøjelser og
afslappende pauser i Danmarks måske smukkeste spa-afdeling med direkte adgang til Øresund”, siger
Jørgen Christensen, som er direktør hos Small Danish Hotels.
Det er hoteldirektør Michael Lauritsen, som står i spidsen for det strømlinede hotel, der har gennemgået
en totalrenovering over de seneste 5-6 år.
”Vi er meget stolte over, at gæsterne stemmer os ind på en førsteplads som Årets business hotel.
Virksomheder og forretningsgæster har generelt taget rigtigt godt imod vores mødekoncept, og dette er
en ekstra anerkendelse til vores medarbejdere, som altid er på tæerne for at overindfri gæsternes høje
forventninger. Vi mærker stor søgning fra både danske og internationale mødeplanlæggere, og det
bekræfter os i, at vi har ramt et behov i markedet. Samtidig oplever vi, at forretningsgæsterne kommer
igen som privatpersoner, hvilket er ekstra glædeligt”, siger Michael Lauritsen, som er hoteldirektør på
Marienlyst Strandhotel, der slår dørene op igen den 17. juni efter en midlertidig Corona-lukning.
Årets business hotel udpeges hvert år i forbindelse med Small Danish Hotels’ generalforsamling, hvor
der findes vindere i totalt syv kategorier. Vinderne udnævnes på baggrund af gæstevurderinger
fra kroer, hoteller, slotte og herregårde i landets største hotelkæde. Det betyder, at Årets business hotel
er en forbrugerpris.
Forretningsgæsterne tager i besvarelserne blandt andet stilling til anbefalelsesværdighed og
tilfredshed, og her udmærker Marienlyst Strandhotel sig blandt andet ved en skyhøj tilfredshedsscore,
når det kommer til møde- og konferencefaciliteter samt dygtige og imødekommende medarbejdere.
Udover gæsternes rosende ord ledsages prisen også af 15.000 kroner.
Prisen som Årets business hotel blev for første gang lanceret af Small Danish Hotels i 2016.
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Danskerne fordeler priserne i 2020 således:
- Bedste ankomst/modtagelse: Purhus Kro
- Bedste værelsesoplevelse: Tambohus Kro & Badehotel
- Bedste restaurantoplevelse: Tyrstrup Kro
- Bedste morgenmadsoplevelse: Purhus Kro
- Årets højdespringer: Kompas Hotel Aalborg
- Årets leisure hotel: Agerskov Kro og Hotel
- Årets business hotel: Marienlyst Strandhotel
Billedtekst: Marienlyst Strandhotel tager stikket hjem som Årets business hotel i Small Danish Hotels’
årlige gæsteundersøgelse. Businessgæsterne fremhæver især hotellets kulinariske niveau, service,
mødefaciliteter samt beliggenhed, og det er stedets 125 medarbejdere meget stolte over.
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

