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Ærkejysk landevejskro kåret som Årets business hotel
Hotel Hovborg Kro tager prisen hjem som årets bedste hotel for forretningsrejsende i 2021.
Gæsterne giver store roser for det personlige værtsskab, stemningen og beliggenheden.
Den traditionsrige kroperle Hotel Hovborg Kro, som ligger midt mellem Esbjerg og Kolding, er årets
stemmesluger i kategorien Årets business hotel i Danmark. Gæsterne hos hotelkæden Small Danish
Hotels, som Hotel Hovborg Kro er medlem af, fremhæver især de super dygtige medarbejdere, tjekkede
mødefaciliteter, placeringen i skøn natur og ikke mindst den helt særlige måde, hvorpå det
familiedrevne sted får gæsterne til at føle sig hjemme. Og det er en vigtig anerkendelse for hotellet, som
har mange forretningsrejsende, der bor i månedsvis på kroen i forbindelse med udstationeringer i større
virksomheder i Jylland.
”Det er meget velfortjent, at Hotel Hovborg Kro får denne flotte anerkendelse af deres businessgæster.
Hotellet gør en dyd ud af at skabe nogle særdeles professionelle og meget hyggelige rammer for deres
gæster. Familien sætter barren højt for god gæsteservice, og de formår at møde gæsterne, så de altid
føler sig set og hørt. Der er tid til en ekstra sludder, og gæsterne føler sig hjemme. Det lyder måske
enkelt, men det kræver, at man er oppe i højeste servicegear hele tiden. Kroen har mange gæster, som
gerne kører en ekstra halv time til deres arbejde, blot for at kunne nyde roen, naturen og den afslappede
atmosfære på Hotel Hovborg Kro efter en travl arbejdsdag”, siger Jørgen Christensen, som er direktør
hos Small Danish Hotels.
Det er kromanden Jørgen Jørgensen, som står i spidsen for den hyggelige kro, der trækker tråde flere
hundrede år tilbage til dengang, studedrivere kunne overnatte med deres køer. De firbenede er der ikke
længere, men historien lever videre i de gamle kostalde, der i dag er indrettet som topmoderne og
utraditionelle konferencelokaler.
”Vi er meget stolte over, at gæsterne stemmer os ind på en førsteplads som Årets business hotel. Det er
en stor cadeau til vores kerne af medarbejdere, både dem som er i første linje til gæsterne i receptionen
og restauranten, men sandelig også til vores dygtige kokke, rengøringsengle og alle, som er med til at
skabe atmosfæren på Hotel Hovborg Kro. Vi har mange gæster, som bor hos os i længere perioder, eller
som kommer igen og igen, og det er en belønning i sig selv”, siger Jørgen Jørgensen, som er kromand og
familieoverhoved på Hotel Hovborg Kro.
Gæsterne møder ikke blot kromanden, men også hustruen, to døtre og tilhørende svigersønner, som har
deres daglige gang på Hotel Hovborg Kro, er med til at give gæsterne et ophold ud over det sædvanlige.
Mange gæster kommer også igen uden for arbejdsregi for at spille golf på nogle af de 18 baner, der ligger
inden for en 50-kilometers radius af Hotel Hovborg Kro.
Årets business hotel udpeges hvert år i forbindelse med Small Danish Hotels’ generalforsamling.
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
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i besvarelserne blandt andet stilling til anbefalelsesværdighed og tilfredshed, og her udmærker Hotel
Hovborg Kro sig ved en skyhøj tilfredshedsscore, når det kommer til møde- og konferencefaciliteter,
rigtig god forplejning og ikke mindst medarbejdere, som har styr på alt fra A-Z. Udover gæsternes
rosende ord ledsages prisen også af 15.000 kroner, der går direkte til personaleforeningen.
Prisen som Årets business hotel blev lanceret af Small Danish Hotels i 2016.
Billedtekst: Danskerne har stemt Hotel Hovborg Kro ind på førstepladsen som Årets business hotel
2021.
Foto: Small Danish Hotels / Claus Haagensen. Kan frit benyttes i forbindelse med redaktionel omtale.
For yderligere information kontakt venligst
Jørgen Christensen, direktør hos Small Danish Hotels, på +45 21 67 44 55 eller jc@smalldanishhotels.dk
Jørgen Jørgensen, kromand på Hotel Hovborg Kro, på +45 24 45 28 89
For pressebilleder, pressetekster og andre spørgsmål kontakt venligst Tina Baungaard-Jensen hos Small
Danish Hotels’ kommunikationsbureau, By Baungaard, på +45 41 28 10 01 eller 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

