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Historisk badehotel tjekker ind i Small Danish Hotels
Hotelkæden Small Danish Hotels udvider med det firestjernede Bandholm Badehotel. Dermed
styrker hotelkæden sin tilstedeværelse på Lolland og det strategiske fokus på fyrtårnshoteller.
Small Danish Hotels indleder sommeren med at udvide listen over kroer, hoteller og slotte i Danmark.
Hotelkæden har indgået et samarbejde med det ikoniske Bandholm Badehotel, der hører blandt
Danmarks hyggeligste badehoteller. Det lollandske hotel er netop blevet lettere renoveret med stor
respekt for den badehotelscharme, der har præget hotellet siden 1886, hvor stedet tog forvandling fra
kongelig privilegeret kro til badehotel. Med det historiske hotel på medlemslisten gearer Small Danish
Hotels op for udbuddet af firestjernede oplevelser, og det er et led i kædens vækststrategi.
”Der er stor efterspørgsel efter hoteloplevelser i den højere ende af kvalitetsskalaen, og Bandholm
Badehotel er en unik oase for Small Danish Hotels’ gæster, der vil forkæles lidt ekstra. Interessen for
badehoteller er fortsat stigende i Danmark, og hotellets naturskønne placering ved vandet kombineret
med et stærkt fokus på gastronomi og lokal autenticitet passer perfekt til vores gæsters behov. Dertil
tapper badehotellet direkte ind i vores vækststrategi, hvor vi blandt andet fokuserer på
fyrtårnshoteller”, siger Finn Kræfting, som er direktør i Small Danish Hotels.
Bandholm Badehotel kommer derved i selskab med Marienlyst Strandhotel, Hindsgavl Slot, Hotel
Vejlefjord og kædens mere end 60 kroer og hoteller fordelt over hele Danmark. Bandholm Badehotel
har haft sine rødder godt plantet i den lollandske muld siden 1692, og det ligger stedets nye ejerkreds
med Allan L. Agerholm i spidsen stærkt på sinde at fastholde og videreudvikle badehotellets lokale sjæl
og forankring. Det kommer for eksempel til udtryk i køkkenet, hvor Nicky Arentsen, som har baggrund
på Michelin-restauranter som AOC og Henne Kirkeby Kro, er vendt tilbage til sin fødeø som chefkok.
Menukortet er præget af enkelhed og finesse, hvor man kombinerer det bedste fra Michelin-verdenen
med det lokale kendskab og rige udvalg af friske råvarer.
”Vi glæder os meget til det nye samarbejde med Small Danish Hotels, som skal være med til at styrke
kendskabet til Bandholm Badehotel og tiltrække både danske og internationale gæster. Hotelkæden har
en række stærke platforme og et attraktivt gavekortskoncept, der rækker ud til præcis de målgrupper,
der matcher badehotellets profil. Vi vil desuden gerne styrke vores potentiale som kursus- og
konferencehotel, og det åbner hotelkædens gæsteunderlag også op for. Desuden ser vi frem til at blive
en del af et hotelnetværk, hvor hjertelig gæstfrihed ligger dybt i dna’et”, siger Allan L. Agerholm, som er
medejer af og direktør for Bandholm Badehotel.
Small Danish Hotels har et særligt fokus på weekendophold og miniferier med blandt andet gastronomi,
spa, kultur, golf, intimkoncerter og naturoplevelser i centrum, og det ligger lige til højrebenet for
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Bandholm Badehotel. Badehotellet ligger i Bandholm Havn på Lollands nordkyst med egen badestrand
og naturspa i landskabet. Fra hotellets store terrasse med udsigt til en stribe sydhavsøer er der
sommerservering af køkkenets herligheder. Hotellet ligger tæt på flere golfbaner, Knuthenborg
Safaripark, lokale attraktioner og kulturperler samt har direkte adgang til en fantastisk natur med cykelog vandreruter.
Bandholm Badehotel åbner efter renoveringen fredag den 3. juni 2022.
Billedtekst: Bandholm Badehotel træder ind i hotelkæden Small Danish Hotels, der består af
privatejede kroer og hoteller med stor kærlighed for hjertevarm gæstfrihed.
For yderligere information kontakt venligst
Bandholm Hotels medejer og direktør, Allan L. Agerholm, på +45 50 60 44 00 eller mail
ala@bandholmbadehotel.dk
eller
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.

