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Varmerekord fylder landets hoteller 
 
Det brandvarme vejr luner i booking-bøgerne hos Small Danish Hotels. Sammenlignet med sidste år 

har 70 procent flere danskere på nuværende tidspunkt booket hotelophold i juni, juli og august.    

 

Der er travlt på landets kroer og hoteller. Målt på bookinger i landets største hotelkæde, Small Danish Hotels, 

var vinteren 2018 den bedste i årevis, og det rekordvarme forår og solrige juni-vejr sender nu årets 

bookinger yderligere i vejret. Sammenlignet med sidste år har 71 procent flere danskere booket 

sommerophold hos Small Danish Hotels’ kroer, slotte og hoteller. Således er der tale om eksplosiv vækst.  

 

”Prognoserne for sommeren er brandvarme. Målt på antallet af bookinger til ophold i juni, juli og august er 

vi langt foran sidste år, og vi skal vi mange år tilbage for at få øje på stigninger, der kan måle sig med dem, vi 

oplever lige nu,” siger direktør for Small Danish Hotels, Jørgen Christensen. 

 

Kæden tæller 78 hoteller, herregårde, slotte og kroer fordelt over hele landet. Og den store stigning i antallet 

af sommer-bookinger gør sig gældende i stort set alle kongerigets kroge. 

 

Ifølge Jørgen Christensen skyldes den rekordhøje stigning i bookingerne ikke mindst det historisk varme 

forår. Et forår, der gav flere sommerdage, end vi fik i hele 2017 – og som leverede den varmeste maj i over 

hundrede år.    

 

”Det er ikke noget nyt, at mange danskere helst holder ferie inden for landets grænser – men tendensen har 

været stigende. Det skyldes forhold som finanskrisen, større fokus på aktiv naturferie samt det voksende 

trusselsbillede internationalt. Men der er ingen tvivl om, at den stigning, vi oplever nu, i høj grad er antændt 

af forårets varmerekord,” forklarer Jørgen Christensen.    

 

I løbet af årets første fem måneder har 27 procent flere danskere booket kro- hotel-, eller slotsophold i 

gennem Small Danish Hotels end i samme periode sidste år. Men potentialet er langt større, mener Jørgen 

Christensen. 

 

”De rammevilkår, som den danske hotel- og restaurationbranche er underlagt, gør det svært at skabe vækst. 

Ikke mindst uden for hovedstaden, hvor gæsterne absolut ikke kommer af sig selv. Derfor er varmen en 

kærkommen hjælp, som vi håber vil smitte positivt af på højsæsonen 2019, fordi gæsterne i år får nogle rigtig 

gode oplevelser,” siger han.  

 

Billedtekst: Det varme vejr giver rekordhøje stigninger i de danske hotel-bookinger. Foto: Tornøes Hotel i 

Kerteminde 

 

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 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  

http://www.smalldanishhotels.dk/

