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Small Danish Hotels får selskab af norsk hotelkæde i verdens største 

hotelorganisation 
 

Den norske hotelkæde, Classic Norway Hotels, slutter sig til den verdensomspændende organisation 

Global Alliance of Private Hotels, der tæller knap 800 hoteller. Small Danish Hotels repræsenterer 

hotelorganisationen på dansk jord.  

 

Small Danish Hotels får nu norsk selskab i verdens største organisation for privatejede hoteller. Det er den 

norske kæde, Classic Norway Hotels, som består af nogle af de mest charmerende og særegne hoteller i 

Norge. Kæden tæller 18 unikke hoteller og overnatningssteder, der er spredt fra den sydlige kyst, over det 

fjeldrige Vestlandet ved Bergen til fiskerlejet Lofoten i nord. Kæden repræsenterer både større kursus- og 

konferencehoteller i moderne klassisk stil, badehoteller, herregårde, hoteller i fiskehyttestil samt sågar et 

boutiquehotel indrettet i et ægte fyrtårn på kanten af skærgården. Selvom hotellerne har deres individuelle 

særpræg og karakter, er fællestrækkene for dem alle den skræddersyede gæsteoplevelse, 

kvalitetsbevidstheden og det personlige værtsskab. Det er fuldstændig i tråd med dna’et i Small Danish 

Hotels, der hylder Classic Norway Hotels’ indtræden i Global Alliance of Private Hotels.  

 

”Classic Norway Hotels er en ønskepartner på det norske marked. Fællesnævneren for Global Alliance of 

Private Hotels er det gode værtsskab og et stort fokus på kvalitetsoplevelser. Samtidig stræber 

organisationen efter at tilbyde vores gæster en international palette af unikke hoteller i naturskønne 

omgivelser, som dyrker deres individuelle historie, og som udtrykker det givne lands kultur. Her er Classic 

Norway Hotels et perfekt match, og vi ser kæden som et stærkt supplement til den verdensomspændende 

hotelorganisation. Jeg er overbevist om, at internationale gæster vil tage rigtigt godt imod Classic Norway 

Hotels”,  siger Jørgen Christensen, som er direktør i hotelkæden Small Danish Hotels. 

 

Global Alliance of Private Hotels blev etableret i 2017,  da Private Hotels Europe og Charme & Caractère 

Hotels smeltede sammen i verdens største organisation for privatejede hoteller, der består af knap 800 

hoteller. Classic Norway Hotels kommer dermed i selskab med kæderne Ringhotels i Tyskland, Petit Hotel i 

Sverige, Naturidyll i Østrig, Charme & Caractère Hotels i Frankrig, Golden Chains i Australien/Asien, ASURE 

Accommodation i New Zealand og altså Small Danish Hotels i Danmark.  

 

Hotelnetværket har først og fremmest til formål at styrke forretningspotentialet for de enkelte hoteller i 

organisationen ved at lede gæster videre til hinanden på tværs af markederne. Og det er netop det, som 

Classic Norway Hotels ønsker at blive en del af. 

 

”Vi har gennemtrævlet mulighederne for at finde den ideelle internationale alliance, og vi er meget tilfredse 

med at blive partner i Global Alliance of Private Hotels. Vi ser en stor værdi i et internationalt samarbejde, 

hvor vi kan bistå hinanden med markedsføring og salg samt pejle vores gæster i retning af blåstemplede 

hoteller, der er 100 procent forenede om at levere gæsteoplevelser i højeste kaliber. Samtidig er det et rigtigt 
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tidspunkt nu, hvor solen snart står højt på himlen, og vi forhåbentlig kan begynde at rejse igen”, siger Stephen 

Meinich-Bache, som er General Manager i Classic Norway Hotels. 

Hotellerne i Global Alliance of Private Hotels opnår mere synlighed på tværs af landegrænser, ligesom 

danskere på udkig efter hoteller med kerneværdier, de kender fra Small Danish Hotels, trygt kan glæde sig til 

at besøge Classic Norway Hotels eller hotellerne i de andre kæder. Som en ekstra bonus gælder et gavekort 

til Small Danish Hotels også til Classic Norway Hotels og resten af hotellerne i Global Alliance of Private Hotels. 

 

Overnatningsstederne i Classic Norway Hotels er dybt forankret i den norske kultur og historie, ligesom de 

fleste hoteller har den storslåede natur lige uden for døren på kanten af den norske skærgård, ved foden af 

vildmarken eller midt i pittoreske fiskelejer.  

 

Billedtekst: Den norske hotelkæde, Classic Norway Hotels, træder ind i det globale netværk Global Alliance 

of Privat Hotels. Derved får Small Danish Hotels’ gæster direkte adgang til norske hotelperler.  

Foto: Classic Norway Hotels, kan frit benyttes I forbindelse med redaktionel omtale. 

 

For yderligere information kontakt venligst  

Jørgen Christensen, direktør hos Small Danish Hotels, på telefon +45 21 67 44 55 eller mail 

jc@smalldanishhotels.dk    

Stephen Meinich-Bache, General Manager hos Classic Norway Hotels, på telefon +47 992 72 742 eller mail 

stephen@classicnorway.no 

 

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 Classic Norway Hotels 

Classic Hotels Norway er en hotelkæde bestående af nogle af Norges mest charmerende hoteller og 

overnatningssteder. Der er 18 hoteller beliggende fra Fevik i den sydlige del af landet til Lofoten i nord. 

Hoteller i Classic Norway Hotels har individuelle karakteristika, men fælles for alle er den personlige 

gæstfrihed, fokus på kvalitet og skræddersyede ophold for den enkelte gæst.    

For mere information: www.classicnorway.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  
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