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Ærøsk kro og nordvestjysk hotel træder ind i Small Danish Hotels
Vindeballe Kro og Hotel Pinenhus er blevet optaget i Small Danish Hotels. Dermed styrker kæden
sin tilstedeværelse i det sydfynske øhav og i Nordvestjylland ved Limfjorden.
Small Danish Hotels har igen udvidet medlemskredsen, der nu tæller 67 kroer, hoteller, slotte og
badehoteller i hele Danmark. De to nye overnatningssteder, som har checket ind hos Danmarks største
hotelkæde udtrykker på bedste vis, at kæden dækker hele den danske geografi. Således er Vindeballe
kro, som ligger midt på Ærø og Hotel Pinenhus, der ligger ud til Limfjorden netop trådt ind i den frivillige
hotelkæde, der udelukkende rummer privatejede overnatningssteder. Bookingerne hos Small Danish
Hotels tegner en pæn opadgående kurve, og derfor er det nødvendigt at tiltrække nye hoteller, som
gerne vil med på vækstrejsen, for at kunne imødekomme den fortsatte efterspørgsel efter kro- og
hotelophold.
”Det er næsten, så vi kniber os i armen, når vi kigger på bookingmønstret over det sidste år. Vi havde
ganske vist kalkuleret med en ketchup-effekt, men måske også forventet en stagnation, når danskerne
igen kunne rejse udenlands. Glædeligvis holder Small Danish Hotels fast i de positive tendenser, og
derfor ønsker vi at udvide kredsen af hoteller, kroer, slotte og badehoteller, så vi kan imødekomme
danskernes behov for at bytte hverdagen ud med et weekendophold eller en miniferie,” siger Finn
Kræfting, som er direktør i Small Danish Hotels.
Ærøske Vindeballe Kro bliver hotelkædens tredje medlem i det sydfynske øhav, der allerede tæller Hotel
Troense på Tåsinge og Bui Hotel Humble på Langeland. Kroen kan dateres tilbage til 1726 og har i 2022
fået nye ejere, der har givet hele kroen en make-over. Kroen er et naturligt udgangspunkt for øens
mange naturoplevelser, der er fremhævet i den grønne Michelin guide, hvor Ærø blev optaget med to
stjerner i 2019. Søfartsbyen Marstal, hvor man kan opleve søfartsmuseet, og de mange farverige huse i
gader og stræder samt de små charmerende strandhuse er med til at skabe en idyllisk stemning på øen.
Smagen af Ærø lokker hos det lokale øl-bryggeri, der er landskendt for sine gyldne humledråber.
I Glyngøre ligger Hotel Pinenhus helt uforstyrret et stenkast fra Limfjorden med en smuk udsigt til
Sallingsundbroen og lige i smørhullet af oplevelser i Mors-området. Jesperhus Blomsterpark, Spøttrup
Borg, der er den mest velbevarede middelalderborg i Danmark og Dueholm Kloster, som i dag er
museum, er kun en god cykeltur væk. Med en kort færgetur står man på øen Fur, der byder på storslået
natur, kunst og gallerier, fossiljagt og lokal øl i verdensklasse. Den lille ø kan også bryste sig af
Knudeklint, der kandiderer til at blive optaget på UNESCOs liste over unikke naturseværdigheder. Med
Hotel Pinenhus om bord er Small Danish Hotels solidt repræsenteret i det nordvestlige hjørne af
Danmark, hvor hotellet er kommet i godt selskab med Hotel Thisted, Hotel Thinggaard, Hotel Nørre
Vinkel, Sallingsund Færgekro, Grand Hotel Struer og Tambohus Kro & Badehotel.
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”Hotel Pinenhus og Vindeballe Kro er begge et rigtig godt match til vores gæster, som søger et sted, hvor
de virkelig kan trække stikket og lade op i Danmarks unikke natur. Vi går snart julehandlen i møde, hvor
der normalt ligger rigtig mange gavekort til Small Danish Hotels under juletræerne, så det er vigtigt for
os at have et bredt og alsidigt udvalg af overnatningssteder med nogle nye perler imellem,” afslutter
Finn Kræfting.
Billedtekst: Ærøske Vindeballe Kro og Hotel Pinenhus ved Limfjorden er de nyeste medlemmer i Small
Danish Hotels, der er Danmarks største hotelkæde.
Foto: Small Danish Hotels. Kan frit benyttes i forbindelse med redaktionel omtale.
For yderligere information 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 67 kroer,
hoteller, slotte og badehoteller, 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.

