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Hoteller jubler over udsigten til at slippe restriktioner
Small Danish Hotels er klar til at sætte i højt gear efter Epidemikommissionens positive
anbefalinger. Bookingerne tager allerede fart, og forårets fester er reddet.
Danmarks største hotelkæde, Small Danish Hotels, er mere end klar til at sende corona ud ad bagdøren
og invitere gæsterne ind ad hoveddøren. Hotelkæden, som repræsenterer 63 cityhoteller, slotte,
herregårde, badehoteller og klassiske kroer fordelt over hele landet, har længe ventet på den positive
melding, der glædeligvis kommer tidligere end ventet. Hotelbranchen har været én af de mest pressede
brancher under pandemien, og det er god timing, at udmeldingen kommer nu. Det har nemlig stor
betydning for de mange helligdagsferier og ikke mindst forårets traditionelle familiesammenkomster,
mener Small Danish Hotels’ bestyrelsesformand Finn Steffensen.
”Det er et kæmpe lys for enden af to års tunnelkørsel med rigtig mange bump på vejen. Det er meget
positivt, hvis regeringen vælger at udfase restriktionerne nu, når sundhedssituationen tillader det. Det
betyder, at vores hoteller igen kan byde gæsterne velkommen og ikke mindst få fyldt ordrebøgerne med
forårets konfirmationer og bryllupper. Mange af vores hoteller har store selskabslokaler, hvor de lokale
holder deres familiefester, og det har en væsentlig afsmitning på omsætningen. Og der er vel og mærke
en del, der skal indhentes”, siger Finn Steffensen, som sideløbende med formandsposten i Small Danish
Hotels ejer Nymindegab Kro.
Selvom Epidemikommissionen netop har løftet sløret for deres anbefaling om at udfase stort set alle
restriktioner fra begyndelsen af februar, har Small Danish Hotels kunne mærke helt fra årsskiftet, at
danskerne tripper i startboksene for at komme ud og nyde tilværelsen på et af kædens hoteller.
”Der er meget positive takter for 2022, og der er rift om værelserne på vores overnatningssteder. Vi
mærker en stigende interesse for weekendophold med fokus på spa, golf, cykling og gourmet. Det virker
til, at folk gerne vil have noget at se frem til, så de har booket tidligt. Det varmer rigtigt meget ude på
hotellerne, hvor alle medarbejdere glæder sig voldsomt til at få glade gæster i huset igen. Det bliver
fantastisk at kunne koncentrere sig om at give gæsterne nogle super gode oplevelser og dyrke det gode
værtskab igen”, siger Finn Steffensen.
Hotelkæden ser også frem til, at der igen vil være flere internationale røster i hotelgangene og ikke
mindst til at byde konference- og mødegæsterne velkommen tilbage. Før pandemien fordelte gæsterne
sig med cirka 50 procent erhvervsrejsende og 50 procent feriegæster. Small Danish Hotels kunne i 2021
fejre 40-års jubilæum. Hotelkæden, som i starten hed Dansk Kroferie, blev siden til Danske Kroer og
hoteller for i 2014 at skifte til det mere internationalt klingende navn, Small Danish Hotels. Kæden tæller
63 gæstgiverier med mindst tre stjerner.
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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.

