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Hotel Europa kobler sig på landets største hotelkæde
Udsigten til stærkere markedsføring og faglig sparring har fået det firestjernede Hotel Europa i Aabenraa til at
træde ind i Danmarks største kæde af hoteller, Small Danish Hotels.
Det firestjernede cityhotel Hotel Europa har fået fornemt selskab. Aabenraa-hotellet har netop tilsluttet sig
landets største kæde af hoteller, slotte og kroer, Small Danish Hotels, og er dermed trådt ind i et bredt fagligt
fællesskab, der vil styrke Hotel Europas synlighed både lokalt og nationalt.
”Vi er glade for at blive en del af en bredt funderet kæde som Small Danish Hotels. Det giver os et unikt
fællesskab med andre individuelt ejede hoteller fra hele landet, hvor vi blandt andet kan trække på et fælles
markedsføringsafsæt og skabe større synlighed og nå bredere ud i vores salg. Samtidig holder den faglige
sparring os på stikkerne, så vi hele tiden er opdateret på branchen og får gode ideer til nye tiltag. Det er alt
sammen med til at gøre os skarpe på kvaliteten,” siger Helle Taulbjerg, ejer og direktør af Hotel Europa, der
tidligere var en del af Best Western Hotels.
Small Danish Hotels tæller over 80 hoteller, kroer og slotte fordelt ved vand, land og by over hele Danmark.
Foruden ferieturister består gæsteskaren i høj grad af businessgæster, og især kædens cityhoteller trækker
mange erhvervsfolk. Cityhotellet i Aabenraa er derfor en særlig en stærk tilføjelse til hotelkædens
businessprodukt på det sønderjyske marked.
”Det er vigtig for os at være repræsenteret over hele Danmark. Tilføjelsen af et cityhotel af så høj kvalitet som
Hotel Europa udfylder derfor ikke kun et geografisk hul i det sønderjyske, men bidrager også til det store udvalg
af hoteltyper og placeringer, som vores hotelkæde har. Byhoteller er relevante for alle gæstetyper og måske
navnlig for vores mange businessgæster. Det er med stor glæde, at vi byder Hotel Europa velkommen i
medlemsskaren,” siger direktør i Small Danish Hotels, Jørgen Christensen.
Hotel Europa ligger midt i Aabenraa by, tæt på gågade, lystbådehavn og strand. Det tæller 57 værelser og har
blandt andet to konferencelokaler med plads til 150 personer. I hverdagen gæstes hotellet primært af
erhvervskunder, mens feriegæsterne dominerer weekender og ferieperioder.
Overnatningsstederne i Small Danish Hotels er individuelt ejet, men hele medlemsskaren byder på kerneværdier
som personlig betjening og godt værtskab.
Billedtekst: Hotel Europa i Aabenraa er netop blevet en del af Small Danish Hotels, der med over 80 forskellige
hoteller i medlemsskaren, er landets suverænt største hotelkæde.

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

