
 
PRESSEMEDDELELSE 
  4. august 2016 
 

 
 
 

Small Danish Hotels fylder 35 år 
 

 
Den 11. august kan landets største kæde af kroer, hoteller, slotte og herregårde fejre 35-års 

jubilæum. Fokus på godt værtsskab har fra første færd været drivkraft hos Small Danish Hotels.  

 

I 1981 gav en samling jyske krofædre hånd på at arbejde sammen om at tiltrække flere gæster og altid 

at sætte gæsten i centrum. Uden kroejerne dengang anede det, blev håndtrykket kimen til Danmarks 

største hotelkæde, og den 11. august fylder Small Danish Hotels 35 år. 

 

I dag tæller kæden 83 kroer, hoteller, slotte og herregårde og råder over godt 4000 værelser fordelt 

over hele det ganske land. Small Danish Hotels har i mange år oplevet fremgang, og kædens succes 

hviler på et ubrydeligt fokus på gæstens behov og det gode værtsskab. 

 

”Da de jyske krofædre satte hjulene i gang i 1981, havde de næppe forestillet sig, at sammenslutningen 

af danske gæstgiverier ville vokse sig så stor. Men de havde fat i noget ægte. Det handler ikke om at se 

ud, men om at være, og det er det fokus, der har været drivkraft fra begyndelsen. Det er det fokus, der 

gør, at vi står så stærkt, som vi gør,” siger bestyrelsesformand i Small Danish Hotels, Hilding Hvid.  

 

I 2014 skiftede hotelkæden navn fra Danske Kroer & Hoteller til det mere internationalt klingende 

navn, Small Danish Hotels. Kædens 83 tre- og firestjernede gæstgiverier tæller alt fra trendy 

cityhoteller og eventyrlige slotte til traditionelle kroer og hoteller. Fælles for dem alle er personligt 

ejerskab og rammerne for hygge, nærvær og kvalitetstid. 

 

Ved at dyrke kerneværdierne, stå sammen omkring markedsføringen og fokusere på skræddersyede 

koncepter for enhver målgruppe har Small Danish Hotels formået at skabe en solid forretning og ser 

mere positivt på fremtiden end nogensinde. Kædens omsætning nåede således i 2012 for første gang 

over 100 millioner kroner, og siden har regnskabet flere gange slået rekord. 

 

Small Danish Hotels markerer sit 35-års jubilæum med hejste flag på alle landets gæstgiverier, ligesom 

alle, der overnatter på hos et af hotellerne natten til den 11. august, vågner op til en lille overraskelse.    

 

 

Billedtekst: Small Danish Hotels råder over godt 4.000 værelser fordelt på slotte, kroer, hoteller og 

herregårde i hele Danmark. Her er det Hotel Kirstine i Næstved. 

 

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 Tina Baungaard-Jensen hos 

Small Danish Hotels’ PR-bureau, EHRENBERG Kommunikation, på telefon 41 28 10 01 eller mail 

tbj@ehrenberg-kommunikation.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/

