PRESSEMEDDELELSE
17. december 2021

Fire nye hoteller checker ind hos Small Danish Hotels
Hotelkæden Small Danish Hotels udvider med fire nye hoteller i den landsdækkende hotelkæde.
Dermed styrker den frivillige kæde sin tilstedeværelse på Fyn, i Midt- og Østjylland samt på
Bornholm.
Small Danish Hotels indleder 2022 med at udvide sin liste over kroer, hoteller og slotte i Danmark med
hele fire nye overnatningssteder. Hotelkæden har indgået samarbejde med det odenseanske Hotel
Knudsens Gaard, østjyske Montra Hotel Sabro Kro, midtjyske Palads Hotel Viborg og bornholmske
Stammershalle Badehotel. Derved styrker Small Danish Hotels sit udbud inden for blandt andet
badehotelsgenren, erhvervs- og byturisme.
”Det er utroligt positivt, at vi kan byde fire nye medlemmer velkommen. Branchen står i en generelt
vanskelig situation, og det betyder, at man rykker tættere sammen. Alle fire hoteller har deres helt
unikke afsæt, og de er hver især et rigtigt godt match til vores gæster”, siger Finn Steffensen, som er
formand for Small Danish Hotels.
”Danskerne vil gerne opleve Danmarks provinsbyer, og der er et uudnyttet marked for skræddersyede
hotelophold med byoplevelser og måske kombineret med en tur på golfbanen. Odense og Viborg er
blandt nogle af de mest interessante og hyggelige danske købstæder, der har et rigt kulturudbud og en
spændende historie. Hotel Knudsens Gaard og Palads Hotel Viborg er absolut et par stærke kort at få på
hånden”, forsætter Finn Steffensen.
Montra Hotel Sabro Kro styrker også Small Danish Hotels’ tilstedeværelse inden for by- og
erhvervsturisme. Det velkendte hotel ligger i udkanten af Danmarks næststørste by, og det giver
gæsterne mulighed for at kombinere et lækkert storbyophold med spændende attraktioner, kultur- og
museumsoplevelser samt outdoor-aktiviteter i hele Aarhusregionen. Samtidig er det firestjernede hotel
et attraktivt møde- og konferencested, der, med sin beliggenhed tæt ved E45, er nemt at komme til fra
alle verdenshjørner.
”Vi har en stor andel af forretningsrejsende, som sætter pris på at bo godt, når de er på farten. Montra
Hotel Sabro Kro har et stærkt møde- og konferenceprodukt, som er særdeles attraktivt for
virksomheder og organisationer. Det samme gælder vores nye bornholmske medlem, Stammershalle
Badehotel, der også er et oplagt sted til møder og seminarer, hvor man kombinerer det faglige med
afslappet kystatmosfære og gastronomiske oplevelser af høj kaliber. Generelt har badehoteller virkelig
fået en renæssance, og vi glæder os meget til at kunne tilbyde vores feriegæster vaskeægte bornholmsk
badehotelsstemning”, siger Finn Steffensen, som ud over at være formand for Small Danish Hotels også
ejer Hotel Nymindegab Kro ved Vesterhavet.
Stammershalle Badehotel ligger lidt nord for Gudhjem og har i mere end 100 år forkælet sine gæster
med en uforglemmelig udsigt over Østersøen og tryllet med bornholmske råvarer.
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De fire nye hoteller er optaget i Small Danish Hotels per 1. januar 2022. Alle kroer, hoteller og slotte i
Small Danish Hotels er individuelt ejede, men de har alle fælles kerneværdier som personlig betjening,
varmt værtskab og står ved løftet om at skabe ”moments of happiness” for deres gæster.
For yderligere information kontakt venligst Small Danish Hotels’ bestyrelsesformand, Finn Steffensen,
på telefon +45 40 32 11 89 eller mail fs@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 landets største hotelkæde for privatejede overnatningssteder og tæller mere end
60 kroer, hoteller, slotte og herregårde, hvoraf de fleste tilbyder møde- og konferencefaciliteter.
Hotellerne er fordelt over hele Danmark. Small Danish Hotels tilbyder skræddersyede ferie- og
weekendophold med fokus på blandt andet wellness, gourmet, golf, vandring og cykling. Selvom
overnatningsstederne er vidt forskellige, er nøgleordene de samme; den personlige gæstfrihed, fokus
på kvalitet samt øje for de små detaljer, der sætter rammerne om et behageligt ophold.

