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Lokal landevejskro får fornemt selskab
Purhus Kro har fået flot selskab af over 80 danske kroer, slotte og hoteller – ved årsskiftet blev den
familieejede landevejskro en del af den landsdækkende hotelkæde, Small Danish Hotels.
Det bliver næppe mere traditionelt, hyggeligt og dansk end på den over 300 år gamle landevejskro, Purhus
Kro, lige uden for Fårup. Det hvidmalede gæstgiveri, der især er kendt for sit kærlige værtsskab og
”gammeldaws” køkken, har netop indgået giftermål med landets største hotelkæde, Small Danish Hotels –
ikke mindst for at drage fordel af kædens brede, landsdækkende netværk.
”Vi er en lille, familieejet kro med få ansatte, så vi glæder os især til at gøre brug af en masse dygtige
sparringspartnere og nye kolleger. Flere af vores gæster er desuden med i Small Danish Hotels’ gæsteklub
og har efterspurgt at kunne bruge deres ’Benefit-kort’ hos os, så det kommer de til nu. Medlemskabet giver
også flere muskler i markedsføringen, og forhåbentlig kommer vi til at leje endnu flere værelser ud på den
baggrund,” siger kromutter Bettina Larsen, der til daglig driver Purhus Kro sammen med gemalen, Henrik
Jensen.
Kroen trækker rødder helt tilbage til 1752, og selv om de 18 værelser, restauranten og opholdsstuen i dag
er karakteriseret ved moderne komfort, er det fortsat en hyggelig, traditionel og uhøjtidelig stemning, der
kendetegner den aldrende landevejskro.
”Purhus Kro passer perfekt ind i medlemsskaren. Det er et charmerende, familieejet sted, der emmer af
ægte dansk hygge og kærlig betjening. Og i Small Danish Hotels er det netop hyggen, den nære personlige
betjening og det gode værtskab, der binder det hele sammen,” siger Jørgen Christensen, der er direktør i
Small Danish Hotels.
Purhus Kro ligger i kort afstand fra motorvej E45 og tæt på natur- og by-oplevelser i blandt andet Randers,
Aalborg og Aarhus. Derfor bidrager kroen også med en fin palet af aktivitetsmuligheder inden for
rækkevidde, hvilket ifølge Small Danish Hotels og VisitDenmark er blandt de afgørende faktorer, når
gæsterne vælger hotel. Blandt andet skriver VisitDenmark i rapporten "Kulturturisme i Danmark” fra 2016,
at turisterne i stigende grad gerne rejser efter at opleve lokal historie og kultur, og at hele 43 procent af alle
udenlandske turister i Danmark har kultur som ét af deres motiver for at holde ferie i Danmark.
Billedtekst: Purhus Kro er netop indtrådt i et eksklusivt netværk af slotsfruer, hotelejere og krofædre i
Small Danish Hotels.

For yderligere information 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 Vedsmand hos Small
Danish Hotels’ PR-bureau, EHRENBERG Kommunikation, på telefon 28 15 88 97 eller mail
fv@ehrenberg-kommunikation.com
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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

