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Danske hoteller er blevet hottere om vinteren
Hoteller i Danmark vinder frem i vintermånederne. Nye tal viser, at antallet af gæstenætter i januar
og februar er fordoblet siden 2008. Stigende vinteromsætning hos Small Danish Hotels bekræfter
tendensen.
Flere vælger at tjekke ind på et hotel i Danmark i årets koldeste måneder. En ny undersøgelse fra Horesta
viser, at antallet af hotelovernatninger i januar og februar er vokset med over 100 procent siden 2008.
Et af de steder, hvor varmen fra de ekstra opredninger især har bredt sig, er i den landsdækkende hotelkæde,
Small Danish Hotels. Her er januaromsætningen alene siden sidste år steget med 28 procent.
”Der er ingen tvivl om, at både danske og internationale gæster er blevet flittigere til at tage på hotel i
Danmark – også om vinteren, hvor belægningsprocenten traditionelt har været lav,” siger direktør i Small
Danish Hotels, Jørgen Christensen.
Han forklarer videre, at udviklingen blandt andet skyldes, at der er kommet flere oplevelsespakker med
kombinerede events og hotelovernatninger, men også at danskerne er blevet gladere for at holde korte
indlandsferier. Og her er der ofte gode tilbud at hente i årets første kvartal.
Selv om vintermånederne stiger i graderne, er der fortsat et stort uudnyttet potentiale. Det er fortsat
sommeren, der er den største gæstesluger, og i år ser sommeren ud til at blive særdeles lun. På nuværende
tidspunkt har Small Danish solgt markant flere kro- og hotelophold til indløsning i 2018 sammenlignet med
samme tidspunkt sidste år.
”I januar har 34 procent flere booket sig ind til overnatning i løbet af 2018. Den generelle tendens er
glædeligvis, at overnatningstallet stiger året rundt, men der er stadig lang vej, hvis vi skal have fyldt de mange
tomme hotelsenge i vintermånederne,” siger Jørgen Christensen.
Billedtekst: Både danske og internationale gæster er blevet varmere på hotelophold i Danmark i de kolde
vintermåneder.

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 Nadja Vedsmand hos Small
Danish Hotels’ PR-bureau, EHRENBERG SØRENSEN Kommunikation, på telefon 28 15 88 97 eller mail
fv@ehrenbergsoerensen.com
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Om Small Danish Hotels
Small Danish Hotels er en frivillig landsdækkende kæde med over 80 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

