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Small Danish Hotels opruster med cityhoteller i det sønderjyske
Small Danish Hotels styrker hotelkædens tilstedeværelse i de sønderjyske byer med tilføjelsen af to nye
medlemmer – det firestjernede Hotel Europa i hjertet af Aabenraa og det moderne Hotel 6400 i regionens
hovedby, Sønderborg.
Endnu to overnatningssteder har tjekket ind som medlemmer i landets største hotelkæde, Small Danish Hotels.
Kædens to nye led består af det firestjernede Hotel Europa i hjertet af Aabenraa og det moderne Hotel 6400 i
regionens hovedby, Sønderborg.
”Vi udbygger kæden med to ekstra medlemmer i region Syddanmark, hvilket både gør os mere dækkende i
Danmark og styrker vores udvalg af kvalitetsprodukter i det syd- og sønderjyske. Hotel Europa er firestjernet
kvalitet i Aabenraa, hvilket vi især har manglet til vores erhvervskunder, mens Hotel 6400 er moderne stil og
komfort placeret i Sønderborg, som er en særdeles attraktiv by for både ferie- og erhvervsgæster,” siger direktør
i Small Danish Hotels, Jørgen Christensen.
Hotel Europa ligger midt i Aabenraa by, tæt på gågade, lystbådehavn og strand. Byen i det sydøstlige
Sønderjylland ligger i bunden af Aabenraa fjord. Det er en gammel by, omkranset skov og natur, med
velbevarede huse, toppede brostensveje og spændende arkitektur fra flere tidsaldre. Hotellet tæller 57 værelser
og har blandt andet to konferencelokaler med plads til 150 personer og en 150 kvadratmeter stor udendørs
terrasse.
Hotel 6400 er et trestjernet hotel i udkanten af Sønderborg. Byen er regionens største og med sin charmerende
havnefront og hyggelige bymidte lokker den hvert år mange turister til. I og omkring Sønderborg ligger kendte
attraktioner som Dybbøl Mølle, historiecenter 1864, Sønderborg Slot, Gendarmstien, Universe Science Park og
Gråsten Slot. Hotellet har 48 dobbeltværelser i moderne stil samt egne fitness faciliteter.
Small Danish Hotels er landets største hotelkæde og repræsenterer over 80 kroer, slotte, herregårde og hoteller
fordelt over hele Danmark. Hotellerne ejes og drives af selvstændige hotelejere, slotsfruer og krofædre.

Billedtekst: Small Danish Hotels forlænger hotelkæden med to nye hoteller i Sønderjylland.

For yderligere information kontakt venligst Jørgen Christensen, direktør hos Small Danish Hotels, 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
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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

