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Danskerne har stemt: Her er Årets Hotel
For andet år i træk kårer danskerne Agerskov Kro og Hotel som Årets Hotel. Gæsterne er især
varme på hotellets værtsskab og hjemmelavede morgenbuffet.
Agerskov Kro og Hotel tager endnu engang førstepladsen over bedste hoteller i Danmark. Det står
klart efter gæster fra landets største hotelkæde, Small Danish Hotels, for andet år i træk har udpeget
det sønderjyske overnatningssted som landets mest anbefalelsesværdige.
”Vi er selvfølgelig meget beærede over endnu en gang at modtage danskernes pris, og det betyder
uendelig meget for os, at gæsterne har så god en oplevelse, når de besøger os her i Agerskov. Det er vi
meget stolte af,” siger Peter Otte, der er kromand og ejer af Agerskov Kro og Hotel.
Vinderen af Årets Hotel kåres på baggrund af bedømmelser fra gæster, der i løbet af 2016 har
overnattet på et af Small Danish Hotels’ godt 80 danske hoteller. Samlet set opnår Agerskov Kro og
Hotel den højeste score, og det er særligt gæsteengagementet, værtsskabet og morgenbuffeten, der går
i hjertet på gæsterne.
Brugerprisen har til formål at sætte fokus på gæstekvalitet, ligesom den skal hylde de af landets kroog hotelejere, der set med gæstebriller gør det bedst. Det var Small Danish Hotels, der sidste år
lancerede Årets Hotel, som altså netop er blevet uddelt for anden gang.
”Det kræver en enorm indsats og vilje at drive hotel i dagens Danmark, og med prisen ønsker vi at
anerkende og hædre den store ihærdighed, der bliver lagt i at give gæsterne gode oplevelser. Prisen er
et skulderklap, men også et meget troværdigt pejlemærke for andre rejsende, fordi den er skænket af
gæsterne selv,” siger Jørgen Christensen, der er direktør i Small Danish Hotels.
Og anbefalingen er efterhånden til at få øje på. Udover at Agerskov Kro og Hotel for andet år i træk
placerer sig øverst på listen over danske hotelfavoritter, stemte danskerne i 2015 det sønderjyske
hotel ind som vinder af Oplevelsesprisen i kategorien ’Ophold’.

Billedtekst 1: Gæsterne hos Small Danish Hotels har igen kåret Agerskov Kro og Hotel som Årets Hotel.
Data er indsamlet fra Quicksearch/RelationManager.
Billedtekst 2: Agerskov Kro og Hotel har netop modtaget prisen for Årets Hotel 2016. Fra venstre er det
receptionist Grethe Pedersen, værtsparret Peter og Bodil Otte og direktør i Small Danish Hotels Jørgen
Christensen.

For yderligere information kontakt Small Danish Hotels’ direktør, Jørgen Christensen, på telefon 21
67 44 55 eller mail jc@smalldanishhotels.dk
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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

