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Turismebåndet mellem Danmark og Australien styrkes 
 
Verdens største organisation af privatejede hoteller – herunder 78 danske – føjer 240 hoteller til 

medlemsskaren i form af kæden Golden Chain. Organisationen tæller nu tæt på 1.000 hoteller.  

 

Small Danish Hotels, der omfatter 78 danske kroer, hoteller og slotte tiltrådte for et år siden verdens største 

organisation af privatejede hoteller, Global Alliance of Private Hotel. Nu optages endnu en kæde, Golden 

Chain, i organisationen og tilfører flere end 240 hoteller i Australien, Asien og Stillehavet. Dermed indeholder 

organisationen nu tæt på 1.000 hoteller på verdensplan. 

 

Direktør i Small Danish Hotels, Jørgen Christensen, ser store muligheder i tilføjelsen af Golden Chain – særligt 

for Danmark som rejsemål og for forretningspotentialet hos de danske hoteller i organisationen.    

 

”Med tilføjelsen af Golden Chain får vi i endnu større grad mulighed for at brande medlemmerne i Small 

Danish Hotels i Australien og Sydøstasien. Det stærke royale bånd mellem Danmark og Australien har uden 

tvivl smittet positivt af på antallet af australske gæster i Danmark de senere år, og vi håber, at dette nye 

samarbejde vil skubbe endnu mere på denne udvikling, velviende at det ikke er store tal for disse markeder 

endnu,” siger Jørgen Christensen.  

 

Jørgen Christensen henviser blandt andet til tal fra Danmarks Statistik, der viser, at der i perioden 2007-2017 

er sket en stigning på 176 procent i antallet af australiere, som overnatter i Danmark i forbindelse med ferie 

eller forretningsrejse. Tallet er således steget fra 36.468 overnatninger i 2007 til lidt over 100.000 i 2017.  

 

Golden Chain råder over flere end 240 privatejede hoteller i Australien, Asien og i Stillehavet. Ligesom de 

øvrige medlemmer i Global Alliance of Private Hotels står ’godt værtskab’ højt på listen over kerneværdier 

hos den nye aktør i samarbejdet.  

 

Global Alliance of Private Hotels er en sammenslutning af kæderne Small Daniash Hotels, Ringhotels, 

Naturidylls Hotels, Petit Hotel, Charme & Caratére Hotels og Best Loved Hotels, der tilsammen repræsenterer 

knapt 700 privatejede hoteller i Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Sverige, Østrig og Danmark samt i en 

stribe ikke-europæiske lande som Peru, Argentina, Tanzania og Egypten. Med optagelsen af Golden Chain 

tæller organisationen nu tæt på 1.000 hoteller på verdensplan. Formålet er, at hotellerne i samarbejdet skal 

lede gæster videre til hinanden på tværs af markeder og samtidig sikre stordriftsfordele for medlemmerne.

  

  

Billedtekst: Golden Chain, der råder over 3.600 hotelværelser i Australien, Asien og i Stillehavet, har koblet sig 

på Global Alliance of Private Hotels, der i forvejen omfatter omkring 700 hoteller og deraf  78 danske kroer, 

hoteller og slotte i Small Danish Hotels. Her underskriver Paul Swaine, Business Development Manager hos 

Golden Chain, aftalen i selskab med repræsentanter fra de andre medlemskæder. 

 
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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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 

 

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  
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