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Hotel Gilleleje Strand træder ind i landsdækkende
hotelkæde
Hotel Gilleleje Strand er kommet i fornemt selskab hos landets største hotelkæde. Ønsket om styrket
markedsføring og landsdækkende netværk har sendt hotellet i armene på Small Danish Hotels.
Nordsjællandske Hotel Gilleleje Strand har netop koblet sig på den frivillige hotelkæde, Small Danish Hotels.
Med 80 kroer, slotte og hoteller fordelt over hele landet tegner kæden sig for et attraktivt fagligt netværk
med landsdækkende rækkevidde. Gennem samarbejdet satser strandhotellet blandt andet på at styrke sin
synlighed i hele landet.
”Vi har et godt produkt med høj kvalitet og fantastisk beliggenhed, men vi har behov for at lyse tydeligere op
på landkortet. Gennem netværket hos Small Danish Hotels får vi adgang til bred markedsføring og
landsdækkende sparring, og vi håber og forventer, at samarbejdet vil afspejle sig i øget omsætning,” siger
direktør hos Hotel Gilleleje Strand, Gitte Artby.
Strandhotellet ligger gunstigt placeret i hyggelige Gilleleje. Naboen er den stemningsfulde fiskerihavn, der
særligt om sommeren bobler af liv og ferieaktivitet. Baghaven udgøres af en fin sandstrand, og fra hotellet er
der bare 100 meter til den nordsjællandske vandkant. Forsiden af hotellet støder ud til bytorvet i hjertet af
Gilleleje by, der ikke mindst i sommermånederne er et eftertragtet udflugtsmål.
Hotellet er en ældre, charmerende sag fra 1896, men er nyrenoveret og moderne indrettet. Fra de 25
værelser har hotelgæsterne udsigt til enten bytorvet, fiskerihavnen eller havet, og for Small Danish Hotels er
der tale om en værdifuld udvidelse af medlemsskaren. Blandt andet lukker Hotel Gilleleje Strand et
geografisk hul i det landsdækkende netværk af frivillige hoteller.
”Vi har længe haft et ønske om at styrke vores tilstedeværelse på Sjælland, og det ønske indfrier vi nu.
Hotellet ligger i det eftertragtede Nordsjælland, som har en høj stjerne hos vores danske og nordiske gæster.
Men beliggenhed gør det ikke alene, og det er vigtigt for os, at de hoteller, vi teamer op med, matcher kæden
både værdimæssigt og på standard. Det gør Hotel Gilleleje Strand, og vi er glade for at byde hotellet
velkommen på holdet,” siger Jørgen Christensen, der er direktør i Small Danish Hotels.
Tilføjelsen af den nordsjællandske strandperle sender Small Danish Hotels op på 80 hoteller, kroer og slotte
fordelt over kongeriget. Overnatningsstederne er individuelt ejede, men har til fælles, at de byder på
kerneværdier som personlig betjening og varmt værtskab.

Billedtekst: Hotel Gilleleje Strand har koblet sig på Small Danish Hotels med ønsket om øget synlighed, flere
gæster og styrket fagligt netværk.
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For yderligere information kontakt venligst Gitte Artby, direktør hos Hotel Gilleleje Strand, på telefon 24 24
83 28 eller mail gitteartby@gmail.com. Eller kontakt Small Danish Hotels’ direktør, Jørgen Christensen, på
telefon 21 67 44 55 eller mail jc@smalldanishhotels.dk
For pressebilleder, pressetekster og andre spørgsmål kontakt venligst Fie Nadja Vedsmand hos Small
Danish Hotels’ PR-bureau, EHRENBERG Kommunikation, på telefon 28 15 88 97 eller mail fv@ehrenbergkommunikation.com
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

