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Book online
På smalldanishhotels.dk finder du inspiration til alle slags ophold 
og oplevelser på vores mange hyggelige kroer og skønne hoteller. 

Søg på landsdel eller opholdstyper, og benyt vores  
inspirationsunivers for at blive inspireret til nye oplevelser.

Vi opkræver naturligvis ingen bookinggebyrer, og på mange af vores 
ophold kan du annullere gebyrfrit helt frem til dagen inden ankomst. 

Kontakt os
Ønsker du personlig rådgivning kan du kontakte os mandag-fredag kl. 8.30-16.00.

Alle hoteller har gratis Wi-Fi.

Symbolforklaring

m

vær.

Green Key

Ladestik til el-bil

Hund må medbringes på forespørgsel

Handicapvenlig med ledsager på forespørgsel

Antal værelser

Restaurant på hotellet

Afstand til nærmeste offentlige transport

Superior

Tag del i samtalen 

Deltag i konkurrencer

Find gode tilbud på kro- og hotelophold

Læs tips om cykelruter, parforhold, golfbaner mm.

Få inspiration til ferie, spaophold og weekendture

Se nyt fra Danmarks største kro- og hotelkæde

Gør som 40.000+ andre
Følg os på de sociale medier

www.facebook.com/smalldanishhotels
www.instagram.com/smalldanishhotels.dk

www. linkedin.com/company/small-danish-hotelsFølg os her

s
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Velkommen til Small Danish Hotels. Vi glæder os til at invitere dig indenfor på en af vores mange 
hyggelige kroer eller skønne hoteller til et dejligt weekendophold, en ferie eller et par overnatninger i 

forbindelse med din forretningsrejse. Uanset, hvilken kro eller hotel du tjekker ind på, kan du være sikker 
på, at nøgleordene er varmt værtskab, ganens glæder og minderige oplevelser i en hyggelig atmosfære. 

Small Danish Hotels er landets største hotelkæde med individuelt ejede kroer og hoteller, - alle 
beliggende i naturskønne omgivelser, nær seværdigheder og attraktioner eller tæt på det pulserende 

byliv. Så hvad end du har lyst til at tage på kroophold, byferie, spa- eller gourmetophold,  
så har vi helt sikkert et perfekt sted til dig.

I denne guide får du et samlet overblik over alle hotellerne og inspiration til blandt andet spa-ophold, 
gourmetweekend, golftur, Danmark på cykel eller dasedage ved stranden. Leder du efter shopping, 

kulturliv, sightseeing og storbycharme, går du heller ikke forgæves.

Kig også ind på smalldanishhotels.dk, hvor der er masser af gode tips til oplevelser, der vækker den  
lille lykkefølelse. Du kan også booke direkte, og du betaler først, når du tjekker ud.

God fornøjelse.

Velkommen
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Med Small Danish Hotels’ app på din telefon har du nemt og hurtigt et væld af 
overnatningssteder og spændende ophold lige ved hånden. 

Vælg mellem alle vores kroer og hoteller i hele Danmark - og book direkte i app’en.

Som medlem af vores kundeklub Benfits får du point, hver gang du overnatter på 
vores kroer og hoteller. Se dine point i app’en og brug dem på flere hotelophold, 

restaurantbesøg eller flotte gaver i vores pointshop.
  

Læs mere på:
www.smalldanishhotels.dk/app

Download
Til Apple Til Android

Få adgang til alle kroer 
og hoteller på din telefon
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3 fantastiske tilbud

Alle priser er oplyst pr. person ved 2 personer i dobbeltværelse. Mulighed for enkeltværelse.
Der kan forekomme tillæg ved ovenstående ophold. Mulighed for tilkøb af ekstra nat på alle tilbud.

Lad dig inspirere til din næste oplevelse i Danmark med disse 3 fantastiske tilbud, som 
gælder på et stort udvalg af de mange kroer og hoteller i Small Danish Hotels.

Ophold til superpris

2 x overnatning 
2 x lækker morgenbuffet 

Fra kr.

pr. person i delt
dobbeltværelse

699,-

Miniferie

2 x 2-retters menu 
2 x overnatning

2 x lækker morgenbuffet

Ophold med halvpension

1 x 3-retters menu 
1 x overnatning

1 x lækker morgenbuffet

Fra kr.

pr. person i delt
dobbeltværelse

999,-

Fra kr.

pr. person i delt
dobbeltværelse

649,-
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Få point på dit ophold
Benefits er Small Danish Hotels gæsteklub, hvor du som medlem får point, hver gang du 

overnatter på vores kroer og hoteller – der er mange skønne steder at vælge imellem over hele 
Danmark. Det er selvfølgelig helt gratis at være medlem af Benefits. 

Brug dine point på flere hotelophold, restaurantbesøg eller flotte gaver i vores pointshop.

Læs mere på: 
www.smalldanishhotels.dk/benefits



9

Gavekort til skønne oplevelser
Et gavekort til Small Danish Hotels er den oplagte gave til dem, der ønsker sig 

oplevelser. Gavekortene kan anvendes på mange kroer og hoteller i hele Danmark, men 
også på omkring 800 hoteller i hele verden. Gavekort på beløb kan benyttes på alle 

typer af ophold samt restaurantbesøg. Du kan vælge gavekort fra kr. 200.

Få gavekortet leveret i en flot gaveæske eller print selv, hvis tiden er knap.  
Alle gavekort er selvfølgelig aktiveret ved køb.

Læs mere på:
www.smalldanishhotels.dk/gavekort
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Hotel Thinggaard

Jernbanegade 5 | 7760 Hurup Thy | (+45) 97 95 12 00
www.smalldanishhotels.dk/thinggaard

Hvis du vil kombinere de storslåede naturoplevelser i 
Danmarks første nationalpark i Thy med nostalgisk forkælelse 
på et hotel i moderne klæder, skal du bo på Hotel Thinggaard 
i Hurup midt i Thy – med det brusende Vesterhav til den ene 
side og Limfjordens blinkende vige til den anden. 
I samarbejde med Sydthy Kurbad tilbydes afslappende 
wellness-ophold.

Vært: Michael Thinggaard Madsen

Nationalpark Thy 
mellem hav og fjord

Nr. 8

0 m32 vær.

Aalbæk Badehotel 

Skagensvej 42 | 9982 Ålbæk | (+45) 98 48 90 22
www.smalldanishhotels.dk/aalbaek

På Toppen af Danmark, hvor to have og alverden mødes på 
Skagens gren, ligger feriebyen Ålbæk, omtrent midt imellem 
Frederikshavn og Skagen. Aalbæk Badehotel er stedet, når du 
søger et ferieophold i en dejlig og afslappet atmosfære. I Ålbæk 
er du tæt på gode golfbaner, hav og klitplantager. Du kan cykle, 
vandre, løbe og bade – eller bare slappe helt af, spise god mad 
og nyde tilværelsen i et roligt tempo. Det er vores mål at give 
vores gæster den bedste oplevelse.

Værtinde: Ulla Mosich

Fredfyldt badeferie 
tæt ved Skagen

Nr. 1

500 m59 vær.
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Tambogade 37 | 7790 Thyholm | (+45) 97 87 53 00
www.smalldanishhotels.dk/tambohus

Tambohus Kro & Badehotel

Idyllisk beliggende ud til Limfjorden finder du Tambohus Kro 
& Badehotel, der har ligget her siden 1842. Her finder du en 
sjælden fred og ro, som giver plads til fordybelse i hinanden, 
den storslåede natur eller måske en god bog. Lad smagsløgene 
forkæle, nyd en god nats søvn, en morgendukkert fra kroens 
badebro – og herefter en lækker morgenbuffet med udsigt til 
solopgang over Limfjorden.

Vært: Karsten Mølgaard Pedersen

Plads til fordybelse med 
udsigt til Limfjorden

Nr. 14

5 km29 vær.

Hotel Lisboa

Søndergade 248 | 9900 Frederikshavn | (+45) 98 42 21 33
www.smalldanishhotels.dk/lisboa

Tæt på havet finder du Hotel Lisboa, som er placeret i 
Bangsbo-området. Bangsbos smukke natur byder på mange 
spændende oplevelser, f.eks. botanisk have og det 260 år 
gamle Møllehus, som i dag er lavet om til hotellets egen 
hyggelige restaurant. Hotellet er et dejligt åndehul med 
værelser i en separat bygning, hvor der altid er fred og ro 
samt gratis parkering lige udenfor døren. Værelserne er 
nyrenoverede.

Værtinde: Lise Pichler

Tæt på naturskønne 
Bangsbo

Nr. 17

200 m32 vær.
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Gammel dansk 
krokultur

Hotel Nørre Vinkel

Søgårdevejen 6 | 7620 Lemvig | (+45) 97 82 22 11 
www.smalldanishhotels.dk/noerrevinkel

Når du besøger Hotel Nørre Vinkel mærker du den familiære 
stemning fra første øjeblik. Med udsigt ud over Lemvig ligger 
hotellet, en gammel storgård fra 1841, der gennem årene 
er blevet restaureret og udbygget. Den unikke atmosfære er 
bevaret, og med den smukke vestjyske natur lige i baghaven, er 
Nørre Vinkel bestemt et besøg værd. 

Værter: Familien Boas Fjerritslev

Familiedrevet hotel i  
Vestjyllands smilehul

Nr. 23

32 km33 vær.

St. Binderup Kro

Møllegårdsvej 7 | 9600 Aars | (+45) 98 65 83 33
www.smalldanishhotels.dk/binderup

Kroen mellem Aalborg og Viborg blev kongelig privilegeret i 
1749, og kan føre historien helt tilbage til 1617. Her er vi tro 
mod gammel dansk krokultur og værtsfamilien har været den 
samme siden 1966. Gå på opdagelse i de gamle stuer og nyd 
den museumsagtige stemning og bornholmerurets tikken. 
Kromanden fortæller gerne om stedets historie. I vores smukke 
restaurant har vi et stort udvalg af veltillavede retter. Gratis 
parkering. Overenskomstbærende medlem af HORESTA.

Vært: Hans Ravn Kristensen

Nr. 24

4 m23 vær.
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Herning City Hotel

Skolegade 1 | 7400 Herning | (+45) 97 12 54 44 
www.smalldanishhotels.dk/herning

Herning City Hotel er et moderne garnihotel med 
nyrenoverede værelser og en hyggelig bar, hvor du kan 
nyde en godnatdrink, inden du går til ro. Beliggenheden på 
gågaden er ideel for dig, der har lyst til at gå på opdagelse i 
Hernings mange butikker eller besøge byens restauranter, 
caféer og pubs. Der er 400 meter til Herning Kongrescenter. 
Afstanden til Messecenter Herning og Jyske Bank BOXEN er 
ca. 3 km. Hotellet har det økologiske spisemærke i bronze.

Værtspar: Vinnie og Jesper Stadsvold Olesen 

Skønt hotel ved 
gågaden i Herning

Nr. 29

700 m52 vær.

Låsby Kro og Hotel

Hovedgaden 49 | 8670 Låsby | (+45) 86 95 17 66
www.smalldanishhotels.dk/laasby

På Låsby Kro og Hotel er der et særligt fokus på de gode 
råvarer. Vi kalder vores måde at lave mad på, ”det ærlige 
køkken”, hvor vi tager udgangspunkt i årstidens friske 
råvarer. Beliggenheden kun 30 minutters kørsel fra Aarhus 
indbyder til spændende oplevelser, shopping og kulturelle 
arrangementer. Silkeborg og Himmelbjerget byder på skøn 
natur. Forlystelsesparkerne Lalandia og LEGOLAND® er 
begge omkring en times kørsel fra kroen.

Vært: Peter Have

Traditionel dansk kro 
mellem Silkeborg og Aarhus

Nr. 28

21 km37 vær.



14

Nørre Vissing Kro

Låsbyvej 122 | Nørre Vissing | 8660 Skanderborg 
(+45) 86 94 37 16 | www.smalldanishhotels.dk/vissing

Ved bakker, skove og søer finder du den kongeligt privilegerede 
Nørre Vissing Kro anno 1801. Kroen er kendt for et kreativt og 
kompromisløst køkken med en atmosfærefyldt restaurant og 
en udsøgt vinkælder. 
Kroen ligger i det naturskønne Søhøjlandet. Her kan man 
besøge Himmelbjerget eller nyde en smuk sejltur på 
Himmelbjergsøerne med verdens ældste kulfyrede hjuldamper 
”Hjejlen”. Kun 25 minutter i bil til både Aarhus og Silkeborg. 

Vært: Morten Mygind

Udsøgt gastronomi i  
det midtjyske søhøjland 

Nr. 33

0 m24 vær.

Kongensbro Kro

Gl. Kongevej 70 | 8643 Ans By | (+45) 86 87 01 77 
www.smalldanishhotels.dk/kongensbro

Siden 1663 har Kongensbro Kro ligget, hvor landevejen 
mellem Aarhus og Viborg krydser Gudenåen. Før i tiden var 
den kendt som pramdragerkro, men i dag er den en moderne 
landevejskro med tidssvarende værelser, alle med udsigt til
krohaven og Gudenåen. Hotellet er berømt for sine nye luksus 
vandreophold ”Krominoen”,- en fantastisk vandretur langs 
Gudenåen. Kun 1.000 meter fra hotellet ligger det genskabte 
Høje Stene, Danmark ældste konge/dronning begravelsesplads. 
Kroens adelsmærke er også den gode mad, lige fra de berømte 
hjemmelavede frikadeller til den franske kogekunst. 

Vært: Christian Lund Andersen

Hyggelig landevejskro 
ved Gudenåen

Nr. 30

100 m15 vær.
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Purhus Kro

Præstevejen 6 | Purhus | 8990 Fårup | (+45) 86 45 28 55 
www.smalldanishhotels.dk/purhus

Mellem Randers og Hobro, i naturskønne, grønne omgivelser, 
finder du Purhus Kro.
Kroen kan dateres tilbage til 1752, men fremstår i dag med 
renoverede værelser, dejlig have og en stemning der tit 
betegnes af gæster ”som at komme hjem”.
I restauranten serveres god gammeldags mad. Alt fra stegt 
flæsk til kroens specialitet: Elgsdyr medallioner.

Værtspar: Bettina Larsen og Henrik Jensen

Naturskønne omgivelser  
og god dansk kromad

Nr. 34

500 m18 vær.

Hotel Gjerrild Kro

Gjerrild Bygade 16 | 8500 Grenå | (+45) 86 38 40 20
www.smalldanishhotels.dk/gjerrild

Som den østligste beliggende kro på næsen af Djursland – 
langt væk fra det hele og alligevel tæt ved alting ligger Hotel 
Gjerrild Kro, som er et godt sted at besøge. 4 generationer 
har sin daglige gang på kroen, der har været i familiens eje i 
over 50 år. Kroen er en populær destination for vandring, golf, 
cykling og badning. Tag din hest med. Få undervisning i dressur 
og spring i den nyopførte ridehal v/eksamineret berider 
Michelle Hvid. Pris for hund 150 kr. 

Værtspar: Helle og Hilding Hvid

Attraktioner og  
oplevelser på Djursland

Nr. 39

100 m14 vær.
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Bechs Hotel

Storegade 4 | 6880 Tarm | (+45) 97 37 29 22
www.smalldanishhotels.dk/bechs

Bechs Hotel i Tarm er et af Vestjyllands rigtig gode spisesteder, 
og navnlig de mange vestjyske fiskeretter er populære. 
Lige udenfor døren har du både Nationalpark Skjern Å og 
Vesterhavet – og dermed fine muligheder for lystfiskeri, dejlige 
vandreture, badning og fuglekiggeri. 
På Bechs Hotel er du kort sagt tæt på å, fjord, hav og hede.

Vært: Finn Larsen

Populære fiskeretter ved 
det skønne Vesterhav

Nr. 41

800 m38 vær.

Billum Kro

Vesterhavsvej 25 | 6852 Billum | (+45) 75 25 82 00 
www.smalldanishhotels.dk/billum

Billum Kro er en ægte landevejskro, hvis historie går helt 
tilbage til 1700-tallet. Engang var her både posthus, købmand 
og frisør, men nu handler det udelukkende om at tage godt 
imod overnattende og spisende gæster. Beliggenheden tæt 
ved Vesterhavet, Nationalpark Vadehavet samt Blåvand med 
det nye bunkermuseum Tirpitz, gør kroen til et oplagt udgangs-
punkt for mange store oplevelser i og omkring naturen.

Værtspar: Katja og Alex Nielsen

Ægte landevejskro med 
Vadehavet som nabo

Nr. 43

100 m30 vær.
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Hotel Hedemarken

Hedemarken 22 | 7200 Grindsted | (+45) 41 10 80 15
www.smalldanishhotels.dk/hedemarken

Hotel Hedemarken ligger dejligt naturskønt i hjertet af Jylland, 
med en skøn å i baghaven samt en fiskesø som nærmeste 
nabo. Perfekt til kurser og konferencer, afslappende golf- og 
gourmetophold eller sammen med familien i kombination med 
et besøg hos én af de mange attraktioner i nærområdet. 10 km 
til Billund Airport, LEGOLAND® og Lalandia. 40 km til Vejle, 45 
km til Esbjerg, 50 km til Kolding.

Vært: Kenneth Thomsen

Naturskøn beliggenhed 
i hjertet af Jylland

Nr. 48

200 m54 vær.

Sdr. Omme Kro

Hovedgaden 1 | 7260 Sønder Omme | (+45) 75 34 17 00
www.smalldanishhotels.dk/omme

Sdr. Omme Kro er en rigtig historisk landevejskro midt på 
den jyske hede. Her oplever du ægte krohygge og nærvær. 
Kroen har været her i århundreder, siden 1780 med kongeligt 
privilegium. Kroen ligger i skønne omgivelser og med Omme 
Å i den smukke krohave. Kroen er et ideelt udgangspunkt for 
besøg i LEGOLAND®, Lalandia og Givskud Zoo, men også for 
en golfferie.

Værtspar: Stephanie Graugaard og Torben Hansen

En historisk oase 
på den jyske hede

Nr. 50

10 m22 vær.
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Refborg Hotel Billund

Buen 6 | 7190 Billund | (+45) 75 33 26 33 
www.smalldanishhotels.dk/billund

Det hyggelige og nyrenoverede Refborg ligger midt i Billund 
by, 50 m fra det nye LEGO® House. Der bydes velkommen til 
LEGOLAND® gæster og alle andre, der vil drage fordel af den 
fine beliggenhed. Refborg er både et hotel, et spiseri og en 
gourmetbutik. På Refborg får du oplevelser og gastronomi af 
høj kaliber i uformelle og afslappede omgivelser. Vi dyrker det 
nære – både de lokale råvarer og det personlige møde med 
vores gæster.

Vært: Torben Klovborg

Afslappede omgivelser 
tæt på mange attraktioner

Nr. 53

400 m26 vær.

Hotel Hovborg Kro

Holmeåvej 2 | 6682 Hovborg | (+45) 75 39 60 33
www.smalldanishhotels.dk/hovborg

Hotel Hovborg Kro er kendt for sine lavloftede krostuer og sin 
prægtige jyske mad, der laves som i de gode gamle dage. Der 
har været kro her i mindst 250 år, og det stråtækte stuehus, 
der blev opført i 1790, er respektfuldt bevaret fra generation 
til generation. Uden at ødelægge den gamle atmosfære er det 
lykkedes at ”indbygge” de moderne faciliteter, nutidens gæster 
sætter pris på. 20 km til LEGOLAND®. 40 km til Givskud Zoo.

Vinder af årets Business Hotel 2021.
Værtspar: Johanne og Jørgen Jørgensen

Lavloftet krohygge 
som i gamle dage

Nr. 54

50 m51 vær.



19

Gram Slotskro

Slotsvej 52 | 6510 Gram | (+45) 74 82 16 14
www.smalldanishhotels.dk/gram

I smukke og naturskønne omgivelser ligger Gram Slotskro. 
Kroen har en lang historie bag sig. I vores skønne omgivelser 
kan du rigtig mærke historiens vingesus. Vores fantastiske 
placering ved Gram sø og Gram Slot, er de perfekte rammer 
for et afslappet ophold med god mad baseret på årstidens 
friske råvarer. I dag er det 4. generation af familien Schrøder, 
som driver kroen. Carsten vil være i køkkenet, Marianne er i 
receptionen og restauranten.

Værtspar: Marianne og Carsten Schrøder

Smukke omgivelser i 
hjertet af Sønderjylland

Nr. 58

1 km26 vær.

Agerskov Kro og Hotel

Hovedgaden 3 | 6534 Agerskov | (+45) 74 83 32 28
www.smalldanishhotels.dk/agerskov

Midt i Sønderjylland ligger landsbyen Agerskov, og her har 
Agerskov Kro og Hotel taget imod gæster i århundreder. Det 
først kendte kgl. privilegium fik kroen i 1767. De gamle bygninger 
er moderniseret med respekt for den oprindelige stemning og 
atmosfære. Kroen er udvidet med store tiltalende værelser. 
Kromanden selv står i køkkenet med sin stab af kokke, og her 
fremstilles retter, der tilfredsstiller selv den mest forvente gane.

Vinder af ”Årets Hotel 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021.”
Værter: Hanne, Lars Peter, Bodil og Peter Otte

Sønderjysk kro  
med atmosfære

Nr. 60

300 m53 vær.

s
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Tyrstrup Kro

Tyrstrup Vestervej 6 | 6070 Christiansfeld | (+45) 74 56 12 42 
www.smalldanishhotels.dk/tyrstrup

Tyrstrup Kro ligger idyllisk ved mark og skov nogle få kilometer 
udenfor honningkagebyen Christiansfeld. Her har den ligget 
i hvert fald i 350 år, men i de senere år er der gjort et stort 
arbejde for at gennemrestaurere den gamle kro og samtidig 
gøre den til et anerkendt spisested i international klasse. 
Værelserne er smagfuldt indrettet i individuel stil.

Vært: Torben Schulz

Krokultur i 
international klasse

Nr. 61

1 km27 vær.

Benniksgaard Hotel

Sejrsvej 101, Rinkenæs | 6300 Gråsten | (+45) 74 65 09 49
www.smalldanishhotels.dk/benniksgaard

Benniksgaard er smukke rammer, ægte sønderjysk luksus og 
fantastisk udsigt over Flensborg Fjord. Den historiske bygning 
huser desuden en spændende gårdbutik med sønderjyske 
specialiteter, design og interiør. 
Området byder på masser af gode oplevelser ude i naturen 
og den historiske bygning står som en unik perle med 
afslappende atmosfære og dedikeret service. Hotellet er også 
et godt udgangspunkt for ture i grænselandet og til Flensborg.

Vært: Mads Friis

Skønt hotel ned til 
Flensborg Fjord

Nr. 62

100 m59 vær.
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Bov Kro

Hærvejen 25 | 6330 Padborg | (+45) 74 67 13 32 
www.smalldanishhotels.dk/bov

Bov Kro fik kongeligt privilegium allerede i 1566. I dag 
kombinerer kroen på fornemste vis historisk atmosfære og 
moderne komfort. Kroens restaurant byder på traditionelle og 
nye nordiske gastronomiske oplevelser ud over det sædvanlige. 
De kulinariske lækkerier kreeres i et moderne køkken, hvor 
der også bliver bagt og syltet. Beliggenheden gør kroen til 
et fortræffeligt udgangspunkt for ture i grænselandet og til 
Flensborg.

Værtspar: Gudbjartur Pétursson 
og Ragnheidur Jónsdóttir

Krohygge i  
grænselandet

Nr. 63

15 m17 vær.

Brobyværk Kro

Marsk Billesvej 15 | 5672 Broby | (+45) 62 63 11 22 
www.smalldanishhotels.dk/brobyvaerk

Hvor landevejen mellem Odense og Faaborg krydser Odense 
Å, ligger Brobyværk Kro, som har været kongeligt privilegeret 
siden 1732. 
Den idyllisk beliggende kro med åen i baghaven har således 
traditioner for at tage godt imod gæster. Selvfølgelig er den 
gennem årene blevet moderniseret, men sjælen og hyggen er 
her stadig, og køkkenet er kendt vidt omkring.

Værter: Hele kroholdet

Historisk kro  
med sjæl og hygge

Nr. 73

100 m17 vær.
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Bui Hotel Humble

Ristingevej 2 | 5932 Humble | (+45) 62 57 11 34 
www.smalldanishhotels.dk/humble

På Langeland findes en af Danmarks bedste badestrande, 
nemlig Ristinge Strand med det fine hvide sand, der strækker 
sig over næsten 10 km. 
Fra stranden er der kun et par kilometer til Bui Hotel Humble, 
hvor samtlige værelser er blevet renoveret i 2021 i forbindelse 
med, at der er kommet ny ejer.

Vært: Flemming Bui

Nær Danmarks måske 
bedste badestrand

Nr. 77

200 m7 vær.

Hotel Troense

Strandgade 5 | 5700 Svendborg | (+45) 62 22 54 12
www.smalldanishhotels.dk/troense

Som gæst mærker du straks den særlige atmosfære på 
Hotel Troense, som ligger smukt placeret midt i den gamle 
skipperby. Fra restauranten er der den mest pragtfulde udsigt 
ud over Svendborgsund. Hele området byder på mange 
oplevelser, både til fods, på cykel og i bil – eller med turfærgen 
Helge. Naturen er skøn og gaderne præges af charmerende 
bindingsværkshuse. Vil du opleve bylivet i Svendborg er der 
kun 6 km til centrum.

Værtspar: Trine og Claus Bonde

Den unikke  
oplevelse på sydfyn

Nr. 75

50 m36 vær.
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Skjalm Hvide Hotel

Bygaden 1 | 3550 Slangerup | (+45) 47 33 33 89
www.smalldanishhotels.dk/skjalm

Skjalm Hvide Hotel ligger centralt i Nordsjælland, og som gæst 
er du tæt på golfbaner og seværdigheder i både København og 
Nordsjælland. Hotellet er et ideelt udgangspunkt for udflugter 
og gode oplevelser. De dejlige omgivelser og nyrenoverede, 
smagfulde værelser indbyder til afslapning og her er rig 
mulighed for at lade op. I restauranten kan du nyde et skønt 
måltid tilberedt af sæsonens råvarer.

Værter: Sabina, Sarah, Casper og Jesper 

En hyggelig oase  
i Nordsjælland

Nr. 81

25 m64 vær.

Hotel Falster

Stubbekøbingvej 150 | 4800 Nykøbing F | (+45) 54 85 93 93
www.smalldanishhotels.dk/falster

Hotel Falster, som ligger i Nykøbing, er centralt for 
mulighederne på Sydhavsøerne og Sydsjælland. Hotel Falster, 
der siden starten har været familiedrevet, har bl.a. det mål, at 
gæsterne skal føle, at hotellet er deres andet hjem. Det handler 
naturligvis både om mursten og om menukortet, men det er 
først og fremmest medarbejderne, der skaber den uhøjtidelige 
og afslappede atmosfære, som hotellet værner om.

Værtinde: Tina V. Jensen

Afslappet atmosfære 
i smukke omgivelser

Nr. 96

220 m68 vær.
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Hotel Phønix Hjørring

Jernbanegade 6 | 9800 Hjørring | (+45) 98 92 54 55
www.smalldanishhotels.dk/phoenix-hjoerring

Hotel Phønix ligger i centrum af Hjørring, - i hjertet af 
Vendsyssel eller på Toppen af Danmark, og dermed tæt på 
skønne naturområder og det brusende Vesterhav. 
Besøg Fårup Sommerland, Ørnereservatet eller Zoologisk have, 
som kun ligger 1/2 times kørsel fra hotellet. Vendsyssel Teater 
og Hjørring Kunstmuseum ligger i gåafstand fra hotellet. 
Familien Messmann sørger for en dejlig morgenmadsbuffet, og 
der ligger flere restauranter i umiddelbar nærhed af hotellet.
Hjørring er et godt udgangspunkt for dit næste ophold i 
Nordjylland.

Værter: Familien Messmann

Byhotel tæt på  
skov, klit og Vesterhavet

Nr. 101

50 m68 vær.

KOMPAS Hotel Aalborg

Østerbro 27 | 9000 Aalborg | (+45) 98 12 19 00
www.smalldanishhotels.dk/aalborg

KOMPAS Hotel Aalborg tilbyder 111 værelser. Med lette 
tilkørselsforhold fra motorvejen og en central placering tæt på 
Aalborgs nye havnefront, er beliggenheden ideel for et ophold 
i den nordjyske hovedstad. Du har alle muligheder for at gå på 
opdagelse i Aalborgs hyggelige gågader og nyde byens mange 
caféer og restauranter.

Vært: Bo Kikkenborg

Central placering 
midt i Aalborg

Nr. 105

50 m111 vær.
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Hotel Thisted

Frederiksgade 16 | 7700 Thisted | (+45) 97 92 52 00
www.smalldanishhotels.dk/thisted

Lige midt i hjertet af den gamle købstad Thisted, nær gågaden 
og blot 50 m. fra banegården, tæt på Thy Teater, Musikteatret 
og Museet, ligger Hotel Thisted - et smukt gammelt, men 
nænsomt renoveret byhotel. Hotellet har 30 smagfuldt 
indrettede værelser i hovedbygningen samt 9 topmoderne, 
værelser med altan/terrasse i den nye værelsesbygning ”Thors 
House”. Nyd en lækker middag i hotellets a la carte restaurant, 
kendt for sit fremragende Thy/Italiensk inspirerede køkken 
eller om sommeren en kold øl fra det lokale bryghus i den 
ugenerede gårdhave. 

Værtspar: Gitte og Michael  
Midholm Eriksen

Hyggelig atmosfære i 
thyboernes hovedstad

Nr. 112

50 m39 vær.

Palads Hotel Viborg

Sct. Mathias Gade 5 | 8800 Viborg | (+45) 86 62 37 00
www.smalldanishhotels.dk/palads

Palads Hotel Viborg er beliggende ved byens hyggelige 
og charmerende gågade. Den rolige beliggenhed i 
centrum betyder, at der ikke er langt til shopping, cafe- og 
restaurantliv, byens domkirke og mange museer og gallerier.
Hotellet tilbyder gratis parkering, en dejlig restaurant og 
værelser i alle prisklasser. Prøv blandt andet et spaophold i 
suite med egen 2-personers spa og sauna.

Vært: Gerner Bach Nielsen

Charmerende byhotel 
på gågaden i Viborg

Nr. 120

600 m100 vær.
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Hotel Dania Silkeborg

Torvet 5 | 8600 Silkeborg | (+45) 86 82 01 11 
www.smalldanishhotels.dk/dania

Hotel Dania og Silkeborg er vokset op sammen siden 1848. 
Hotellet er fyldt med historie, charme og atmosfære. Hotel 
Dania er gennem tiden blevet gennemgribende renoveret 
med respekt for de smukke, historiske rammer. I dag fremstår 
hotellet som et unikt, klassisk og samtidig moderne hotel, med 
lyse og funktionelle værelser og en meget smuk lobby. Med en 
beliggenhed i hjertet af Silkeborg, ligger alle seværdigheder, 
caféer, shopping og naturen indenfor en behagelig rækkevidde. 
Hotellets meget kendte restaurant, Brasserie ”Underhuset” 
byder på gastronomi i særklasse.

Værtinde: Teresa Jørgensen

En oplevelse til forskel i 
naturskønne Silkeborg

Nr. 130

30 m46 vær.

s

Hotel Oasia Aarhus

Kriegersvej 27-31 | 8000 Aarhus C | (+45) 87 32 37 15
www.smalldanishhotels.dk/oasia

På Hotel Oasia er vores hovedfokus at levere en god 
gæsteoplevelse, samt en hjemlig følelse i stilfulde og nordiske 
omgivelser. Nyd et glas vin i vores hyggelige lounge, få pulsen 
op i vores spritnye fitnesscenter eller flad ud i komfortable 
Hästens senge. Vi kombinerer hygge og modernitet, derfor 
er hotellet og dets værelser indrettet med skandinaviske 
designmøbler, B&O-elektronik og Chromecasts. Vi mener, at 
kvalitet og bæredygtighed hænger sammen. Derfor prioriterer 
vi bæredygtige initiativer med hensyntagen til miljøet, 
heriblandt vores Økologiske Spisemærke i bronze  
og miljøcertificeringen, Green Key. 

Vært: Rasmus Nørgaard

Design- og boutique hotel med 
hyggelig og hjemlig atmosfære

Nr. 134

600 m91 vær.
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Hotel Hedegaarden

Valdemar Poulsensvej 4 | 7100 Vejle | (+45) 75 82 08 33
www.smalldanishhotels.dk/hedegaarden

Vi er et familiehotel, der tilbyder alt fra den traditionelle danske 
madskat til nye anderledes smagsoplevelser – alt efter dit 
behov og hvad vi kan inspirere dig til. Til kurser og konferencer, 
private fester og receptioner eller når du bare har brug for 
et godt sted at bo. Vi lægger vægt på den gode mad med 
de bedste råvarer, at tingene bare fungerer og at der er en 
uhøjtidelig atmosfære. Hotel Hedegaarden ligger på toppen af 
Vejle lige ved motorvejsafkørsel 60.

Værter: Rikke Kvist og Tom Thomsen

Moderne familiehotel 
på toppen af Vejle

Nr. 146

100 m75 vær.

City Hotel Nattergalen

Hans Mules Gade 5 | 5000 Odense C | (+45) 66 12 12 58
www.smalldanishhotels.dk/nattergalen

Midt i Odenses hyggelige Latinerkvarter omgivet af lækre 
restauranter, historiske værtshuse og museer ligger dejlige 
City Hotel Nattergalen. Besøg H.C. Andersens museet, 
Møntergården, Danmarks Jernbanemuseum eller gå i digterens 
fodspor og blive ført rundt i det historiske kvarter. Hotellet 
har aflukket parkeringsgård mod betaling, hvor du kan stille 
bilen trygt, mens du går på opdagelse i den fynske hovedstad. 
Slap også af på hotellets skønne tagterrasse. Morgenbuffeten 
serveres i hotellets hyggelige morgenrestaurant, og der er 
gratis trådløst internet på alle værelser.

Værtinde: Helle Ålkjær

Hyggeligt hotel i 
H.C. Andersen-kvarteret

Nr. 175

25 m48 vær.
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Frederik VI’s Hotel

Rugårdsvej 590 | 5210 Odense NV | (+45) 65 94 13 13
www.smalldanishhotels.dk/frederik

Frederik VI’s Hotel har en perfekt beliggenhed, hvis du vil 
udforske Odense by eller Fyn med de mange seværdigheder 
som f.eks. H.C. Andersens Hus, Den Fynske Landsby, Danmarks 
Jernbanemuseum og Egeskov Slot. Hjemme på hotellet venter 
restaurant, en hyggelig bar og motionsrum. Og udenfor finder 
du park og et fint stisystem, som giver dig optimale muligheder 
for at opleve og nyde den dejlige natur. Gratis parkering ved 
hotellet.

Vært: Thomas Danielsen 

Naturskønne omgivelser 
tæt på Odense

Nr. 176

30 m62 vær.

Hotel Knudsens Gaard

Hunderupgade 2 | 5230 Odense M | (+45) 63 11 43 11 
www.smalldanishhotels.dk/knudsen

Det charmerende Hotel Knudsens Gaard er kombinationen af 
landlig idyl og moderne komfort med bindingsværk, brosten, 
stil og elegance. Hotellet ligger i en skøn have kun 2 km fra 
Odense centrum, med nem adgang fra indfaldsvejene. 
Hotellet tilbyder personlig service, høj kvalitet og god stemning. 
Værelserne har en hjemlig følelse og restauranten leverer 
lækre kulinariske oplevelser. 
Her får man en unik hoteloplevelse, som emmer af historie.

Værtinde: Bettina Bønneland  

Landlig idyl midt i  
H.C. Andersens Odense

Nr. 177

400 m77 vær.

På forespørgsel
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Absalon Hotel

Helgolandsgade 15 | 1653 København V | (+45) 33 31 43 44
www.smalldanishhotels.dk/absalon

Et familieejet, moderne og klassisk hotel på Vesterbro, midt i 
den pulserende hovedstad København. Værelserne er indrettet 
med Designers Guild, kendt for flotte farver og mønstre. Slap 
af og planlæg din dag i vores hyggelige lobby lounge og nyd 
varme og kolde forfriskninger fra Absalon Bar. Absalon Hotel 
tilbyder cykeludlejning, CONCEPT24 og billig parkering. På 
Absalon Hotel gør vi vores til, at du føler dig hjemme, fra det 
øjeblik du træder ind ad døren. Vi er tilgængelige 24 timer i 
døgnet og klar til at hjælpe med alt det, du har brug for.

Værtinde: Karen Nedergaard

Moderne design hotel 
tæt på det hele

Nr. 189

Taastrup Park Hotel

Brorsonsvej 3 | 2630 Taastrup | (+45) 43 71 18 19
www.smalldanishhotels.dk/taastrup

Taastrup Park Hotel er centralt placeret mellem Roskilde og 
København og tæt på motorvejen. Hotellet har egen gratis 
p-plads og ligger kun 2 min. gang fra Taastrup station og 
Taastrup Hovedgade med restauranter, caféer og butikker. 
Vores komfortable værelser og den lækre veltillavede 
morgenbuffet gør, at hotellet har mange glade stam gæster. 
Hotellet tilbyder gratis Wi-Fi, kaffe/te og et smilende og venligt 
personale.

Værtinde: Heidi Vestergaard

Centralt byhotel i 
hyggelige omgivelser

Nr. 183

75 m66 vær.

100 m161 vær.
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Hotel Fuglsangcentret

Søndermarksvej 150 | 7000 Fredericia | (+45) 76 20 21 00 
www.smalldanishhotels.dk/fuglsangcentret

Hotel Fuglsangcentret er et hyggeligt 4-stjernet hotel 
beliggende i Fredericia. Hos os bor du tæt på områdets 
seværdigheder - midt i vores park og lige ud til Fuglsangskoven. 
Slap af og nyd de dejlige værelser med udgang til egen 
terrasse, en drink i baren, en god middag i restauranten eller 
vores swimmingpool med spa og sauna. Hos os møder du 
gæstfrihed, nærvær og smil, kombineret med professionalisme 
og et højt serviceniveau.

Værtinde: Henriette Sørensen

Hotel i naturskønne  
omgivelser tæt på Lillebælt 

Nr. 191

50 m60 vær.

s

Sallingsund Færgekro

Sallingsundvej 104 | 7900 Nykøbing M | (+45) 97 72 00 88
www.smalldanishhotels.dk/sallingsund

Sallingsund Færgekro er smukt beliggende ved det storslåede 
naturområde Legind Bjerge direkte ned til Limfjorden, kun 
1,5 km fra Jesperhus Blomsterpark og kun 5 km fra Nykøbing 
centrum. De fleste af kroens værelser og suiter har terrasse/
balkon med udsigt over fjorden. Alle værelser er udstyret med 
gratis trådløst internet, bad og toilet, fjernsyn, minibar samt 
gratis kaffe/the-service. Kroen er kendt for sit køkken og et 
meget stort vinudbud.

Vært: Jens-Peter Skov

Storslået natur direkte 
ned til Limfjorden

Nr. 204

1 km40 vær.
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Montra Hotel Sabro Kro

Viborgvej 780 | 8471 Sabro | (+45) 86 94 89 22
www.smalldanishhotels.dk/sabro

Sabro Kro er et 4-stjernet hotel, der tilbyder spændende 
arrangementer, overnatning og servering i luksuriøse 
omgivelser. Med 15 kilometer til Aarhus centrum og en 
placering i udkanten af Sabro by er Sabro Kro det perfekte 
hotel, hvis det er luksus, rolige omgivelser og natur, der er 
vigtigst. Samtidig er der kun kort afstand til bylivet i Aarhus 
og Østjyllands fantastiske seværdigheder som ARoS, Tivoli 
Friheden, Den Gamle By og Randers Regnskov.

Vært: Thomas Weifenbach Jensen

Velrenommeret hotel 
tæt på Aarhus

Nr. 206

0 km88 vær.

Hotel Tønderhus

Jomfrustien 1 | 6270 Tønder | (+45) 74 72 22 22
www.smalldanishhotels.dk/toenderhus

I centrum af Marskens hovedstad ligger Hotel Tønderhus. Én af 
vores stolte traditioner er at kræse om vores gæster fra første 
færd. I vores hyggelige restaurant serveres velvære med et 
glimt i øjet. 
Tønder er et naturligt udgangspunkt for store oplevelser, f.eks. 
Sort Sol i det barske marskland, som med sin fantastiske flora 
og fauna giver ro i både krop og sjæl.

Værtspar: Manja og Marcel Wendicke

Stolte traditioner 
ved Vadehavet

Nr. 218

800 m62 vær.
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Hotel Skanderborghus

Dyrehaven 3 | 8660 Skanderborg | (+45) 86 52 09 55
www.smalldanishhotels.dk/skanderborghus

Skanderborg Sø er et pragtfuldt sted og Hotel Skanderborghus, 
der ligger naturskønt i Dyrehaven ved søens bred, kalder 
sig med rette en perle ved sø og skov. Hotellet ligger nogle 
få hundrede meter fra Skanderborgs hyggelige bymidte 
med gode shoppingmuligheder, og i omegnen er der gode 
muligheder for lystfiskeri, sejlsport, svømning, golf og tennis. 
Der er en halv time i bil til Aarhus.

Værtspar: Britt og Claus Slott

En perle ved sø og skov
og tæt på Skanderborg

Nr. 223

10 m54 vær.

Hotel Vejlefjord

Sanatorievej 26 | 7140 Stouby | (+45) 76 82 33 80 
www.smalldanishhotels.dk/vejlefjord

Vejlefjord blev indviet i 1900, som Danmarks første 
tuberkulosesanatorium, og kaldes ofte Slottet i skoven på 
grund af den smukke placering midt i bøgeskoven lige ned til 
Vejle Fjord. Hotellets prisvindende spaafdeling, De Termiske 
Bade og Thalasso Spa er enestående og blandt de bedste i 
Nordeuropa. Nyd den smilende natur fra de afmærkede stier, 
der indbyder til naturoplevelser og frisk luft.

Vært: Flemming Jakobsen

Fred og ro i bøgeskoven 
og lige ned til fjorden

Nr. 219

6 km116 vær.
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Hotel Randers

Torvegade 11 | 8900 Randers C | (+45) 86 42 34 22 
www.smalldanishhotels.dk/randers

Hotel Randers er et af landets ældste provinshoteller, 
beliggende i hjertet af byen. I mere end 165 år har hotellet 
været samlingspunkt for utallige begivenheder. Der er plads 
til både nydelse, ro og fordybelse – og til fest, sang og varige 
minder. Hotellet blev opført i 1856 og er genåbnet i efteråret 
2016 efter en totalrenovering. Historiens vingesus mærkes 
tydeligt på det smukke hotel med 84 smagfuldt indrettede 
værelser, der alle har topmoderne faciliteter med gratis WiFi. 

Vært: Sven Eskildsen

Topmoderne hotel 
med unik atmosfære

Nr. 228

200 m84 vær.

Hotel Jutlandia

Havnepladsen 1 | 9900 Frederikshavn | (+45) 98 42 42 00
www.smalldanishhotels.dk/jutlandia

Hotel Jutlandia i Frederikshavn er byens hotel og et vartegn, 
som byens gæster ikke kan undgå at lægge mærke til. Alle 
værelser har fladskærms tv, gratis trådløst internet, kaffe/the 
faciliteter samt gratis adgang til Fitness Jutlandia. Fra hotellets 
restaurant på 6. sal har du frit udsyn over det pulserende liv 
på havnen og – ikke mindst – Kattegats blå bølger. Hotellet 
har desuden en hyggelig bar, gode parkeringsforhold, samt 24 
timers åben lobby lounge.

Værtinde: Camilla Frost

Skønt byhotel med udsigt 
over Kattegats blå bølger

Nr. 229

300 m100 vær.
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Marienlyst Strandhotel

Nordre Strandvej 2 | 3000 Helsingør | (+45) 49 21 40 00
www.smalldanishhotels.dk/marienlyst

Historien om Marienlyst Strandhotel går helt tilbage til 
1861. I dag står alt gennemrenoveret, men den historiske 
ånd gennemsyrer stadig hotellet. På Marienlyst finder du 
flere restauranter, Dekant vinbar, Nordlyst Brasserie & Bar, 
casino samt mange hyggelige terrasser med direkte adgang 
til stranden. I Marienlyst Strandspa bydes der indenfor til et 
paradis af velvære – her finder du over 20 spafaciliteter, ude 
som inde, alle med panoramaudsigt til Øresund.

Vært: Michael Lauritsen

Prisvindende spahotel 
på kanten af Øresund

Nr. 231

100 m227 vær.

Grand Hotel Struer

Østergade 24 | 7600 Struer | (+45) 97 85 04 00
www.smalldanishhotels.dk/struer

Vi glæder os til at byde dig velkommen til Grand Hotel Struer, 
Vestjyllands hyggeligste hotel. Lad os forkæle dig med wellness, 
golf og natur. Kombiner dit ophold med et besøg i Kurbad 
Limfjorden 900 m2 store wellness- og spacenter med udsigt 
over Limfjorden. Personalet ser frem til at byde dig velkommen. 
GPS: Smedegade 2, 7600 Struer.

Vært: Casper Frederiksen

Naturskønne omgivelser 
i Vestjylland

Nr. 232

200 m70 vær.
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Dragør Badehotel

Drogdensvej 43 | 2791 Dragør | (+45) 32 53 05 00 
www.smalldanishhotels.dk/dragoer

Dragør Badehotel emmer af stemning og historie. Store dele af 
den originale udsmykning er at finde på badehotellet den dag 
i dag, hvor den løbende modernisering har taget flot hensyn 
til den smukke, gamle stil. Fra åbningen i 1907 har Dragør 
Badehotel været et sandt tilløbsstykke, hvor gæster tog på 
badeferie og nød roen og naturen ved stranden ud til Øresund. 
Med beliggenheden tæt på København er badehotellet en 
oplagt base for et besøg i hovedstaden.

Vært: Haitham Mosleh 

Stemning og smuk 
udsigt over Øresund 

Nr. 234

500 m32 vær.

Hotel Kirstine

Købmagergade 20 | 4700 Næstved | (+45) 55 77 47 00
www.smalldanishhotels.dk/kirstine

Det romantiske hotel midt i Næstved er indrettet i en 250 år  
gammel hvid bindingsværksgård, som i dag er renoveret 
med respekt for de gamle traditioner. De skæve stuer og 
de hyggelige værelser emmer af historie og danner en 
charmerende ramme om dit ophold. Med sin beliggenhed 
er Hotel Kirstine et perfekt udgangspunkt, for at udforske 
den sjællandske købstad. Besøg også hotellets helt nye 
wellnessområde med både indendørs og udendørs faciliteter.

Vært: Henrik Green

Romantisk hotel i 
smukke omgivelser

Nr. 235

300 m56 vær.
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Hotel Faaborg Fjord Spa & Konference 

Svendborgvej 175 | 5600 Faaborg | (+45) 62 61 10 10
www.smalldanishhotels.dk/faaborg

Fra restaurantens store panoramavinduer kan du nyde udsigten 
ud over fjorden. Følg også køkkenchefens kreative gastronomiske 
elementer, der er tilberedt med udvalgte økologiske og lokale 
råvarer. Nyd ekstra forkælelse og afslapning i hotellets helt nye 
Spa & Wellness afdeling. Hotellet er omgivet af strand, vand og 
Svanninge bakker- og bjerge, der indbyder til lange gåture eller 
tag et øhop i det sydfynske. Hotellet er indrettet i nordisk stil og 
tilbyder adskillige aktiviteter ude som inde. 

Vært: Ulrich Bastrup

En oplevelse  
direkte fra hjertet

Nr. 239

18 km128 vær.

s

Tornøes Hotel

Strandgade 2 | 5300 Kerteminde | (+45) 65 32 16 05
www.smalldanishhotels.dk/tornoees

Købstaden Kerteminde er indbegrebet af fynsk idyl med mange 
velbevarede små fiskerhuse og fine købmandsgårde - oplev 
købstadens nye renæssance havn. I hjertet af Kerteminde 
ligger Tornøes Hotel, der kan føre sin historie over 300 år 
tilbage som købmandsgård og bryggeri. Hotellet har stadig 
sit eget bryggeri, Kerteminde Bryghus. Tornøes Hotel er 
atmosfære, charme, hygge, dejlige værelser, god mad og ikke 
mindst en fantastisk udsigt.

Værtspar: Charlotte Frandsen og Morten Birkerod

Fynsk idyl med 
atmosfære og charme

Nr. 240

50 m59 vær.



37

Fjordgaarden Kurbad - Hotel - Konference

Vester Kær 28 | 6950 Ringkøbing | (+45) 97 32 14 00
www.smalldanishhotels.dk/fjordgaarden

Velkommen til en dosis RO midt i det skønne Vestjylland. I 
hotellets kurbad findes varme bassiner, dampbad og et udvalg 
af saunaer. Her kan du tage et afbræk fra hverdagens travlhed 
og finde tid til at slappe af. Oplev nærværende service, hyggelige 
værelser og en ambitiøs restaurant med fokus på smag og din 
madoplevelse. Centrum i den gamle købstad Ringkøbing ligger 
5 minutters gang fra hotellet. Gå en tur i de brostensbelagte 
gader, besøg de små butikker eller gå en tur langs fjorden. 

Vært: Brian Madsen

Find tid til RO – i kurbadet og 
naturen ved Ringkøbing Fjord

Nr. 241

1 km98 vær.

Nymindegab Kro

Vesterhavsvej 327 | 6830 Nørre Nebel | (+45) 75 28 92 11 
www.smalldanishhotels.dk/nymindegab

Helt oppe på klittens top længst mod vest i Jylland ligger 
Nymindegab Kro – i bogstaveligste forstand på kanten af 
Vesterhavet. Kroen er gennemrenoveret fra kælder til kvist. 
Desuden frister Nymindegab Kro med en pragtfuld restaurant, 
med respekt for råvarer og natur, og en betagende udsigt over 
klitterne, fjorden og den høje vestjyske himmel.

Værtspar: Lone og Finn Steffensen

I klitterne på kanten 
af Vesterhavet

Nr. 242

100 m42 vær.
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Hotel Svanen Billund

Nordmarksvej 8 | 7190 Billund | (+45) 75 33 28 33
www.smalldanishhotels.dk/svanen

Vi tilbyder en dejlig og professionel hoteloplevelse i et afslappet 
miljø, som rummer og opfylder hele familiens behov. Vi giver 
vores gæster de perfekte rammer, uanset om du er på flere 
dages ophold, eller kun på gennemrejse for at slappe af og 
lade op efter en travl dag. Fremragende restaurant, hyggelig 
lounge og bar med ild i pejsen, stort tv og en masse spil. 
Udendørs lounge med trædække og varme i parasollerne. 500 
m til LEGOLAND® og Lalandia. 1 km til LEGO® House.

Vært: Lars Hedeby Sørensen

Designhotel tæt på 
de gode oplevelser

Nr. 243

20 m102 vær.

Hotel Amerika

Amerikavej 48 | 9500 Hobro | (+45) 98 54 42 00
www.smalldanishhotels.dk/amerika

I Hobros Østerskov ved Mariager Fjord – efter manges mening 
”Danmarks smukkeste fjord” – ligger det nye Hotel Amerika. 
Det er et hotel med sjæl, og der er lagt mange kræfter 
og stor kærlighed til detaljen i den smagfulde indretning. 
Udenfor har naturen været så generøs at sørge for de mest 
pragtfulde omgivelser med skoven i alle dens grønne nuancer. 
Hotellets restaurant ”Restaurant Uafhængig” er inspireret af 
omgivelserne og den autentiske oplevelse.

Vært: Peter Hansen

I den dejlige skov 
ved Mariager Fjord

Nr. 244

50 m68 vær.
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Hotel Gilleleje Strand

Vesterbrogade 4b | Torvet | 3250 Gilleleje | (+45) 48 30 05 12
www.smalldanishhotels.dk/gilleleje

Hotel Gilleleje Strand er et traditionsrigt badehotel fra 1896, 
som er renoveret med respekt for husets alder og historie. 
Du bor i hjertet af Gilleleje by - og samtidig kun et stenkast 
fra byens yndede badestrand og fiskerihavnens maritime 
atmosfære. 
Beliggenheden midt i Kongernes Nordsjælland byder desuden 
på et væld af natur- og kulturoplevelser.

Værtinde: Gitte Artby

Stemningsfyldt hotel 
med unik beliggenhed

Nr. 246

25 m25 vær.

Skovshoved Hotel

Strandvejen 267 | 2920 Charlottenlund | (+45) 39 64 00 28
www.smalldanishhotels.dk/skovshoved

Kun 7 km fra København finder man det idylliske og hyggelige
Skovshoved Hotel. Et romantisk badehotel med Øresund som
nabo og skove tæt på. Her er der rig mulighed for at nyde de
smukke omgivelser og det hyggelige fiskerleje, - fra svømme- og 
cykelture, hestevogn til Dyrehavsbakken – eller Københavns 
mange attraktioner. Det familieejede hotel oser af atmosfære, så 
man føler sig hjemme fra det øjeblik, man træder ind ad døren.

Værtinder: Eva Nadelmann Haahr og Line Nadelmann

Nordsjællandsk idyl 
tæt på København

Nr. 247

50 m22 vær.

s
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Hotel Allinge

Storegade 3 | 3770 Allinge | (+45) 56 48 00 25 
www.smalldanishhotels.dk/allinge

Hotel Allinge er et familiedrevet hotel med fokus på nærvær 
og personlig betjening. Hotellet byder fra sine bygninger på en 
smuk udsigt over havet og placerer dig tæt på alt fra havnen, 
strande og badevenlige klipper til forretningslivet, caféer, 
røgerier og de mange forskellige restauranter. På selve hotellet 
er der en hyggelig have, hvor du som gæst har mulighed for 
at indtage et forfriskende glas rosévin i rolige og afslappende 
omgivelser.

Værter: Ellen og Thorbjørn 

Familiedrevet hotel på 
solskinsøen Bornholm

Nr. 275

250 m55 vær.

Stammershalle Badehotel

Sdr. Strandvej 128, Stammershalle | 3760 Gudhjem | (+45) 56 48 42 10 
www.smalldanishhotels.dk/stammershalle

Autentisk og afslappet atmosfære venter, imellem klipperne på 
Bornholm, hvor det majestætiske gule badehotel indbyder med 
sin helt egen sjæl, ro og historie. Klippeskær, smukke værelser, 
lys og det bedste fra det bornholmske spisekammer, trækker 
mange stamgæster og turister til sig. 
Udover at Stammershalle Badehotel er en eksklusiv og særlig 
oplevelse for gæsterne, er Stammershalles gourmetrestaurant 
noget helt specielt med den smukkeste havudsigt og lækre 
moderne retter fra Bornholmske råvarer.

Værtinde:  
Susanne Vang Søgård 

Ægte badehotelsstemning 
på Bornholm

Nr. 276

0 m25 vær.
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Hindsgavl Slot

HIndsgavl Allé 7 | 5500 Middelfart | (+45) 64 41 88 00
www.smalldanishhotels.dk/hindsgavl

Vores gæster siger ofte, at ferien allerede starter i det øjeblik, 
de kører gennem skoven og ned ad alléen mod slottet. Roen 
sænker sig ved synet af dyrehaven og det flotte, velbevarede 
slot. De idylliske omgivelser lige ned til Lillebælt, de historiske 
bygninger og den lækre – primært lokale og hjemmedyrkede – 
mad, er alt sammen med til at skabe rammen om et helt unikt 
ophold på Fyn.

Vært: Uffe Høeg Johansen

En uforstyrret, historisk perle 
som skabt til forkælelse

Nr. 330

3 km120 vær.

Spørgsmål & svar
På smalldanishhotels.dk finder du svar på det meste.

Vi har samlet de mest stillede spørgsmål omkring bestilling 
og betaling, ankomst og afrejse på hotellet, Benefits og brug 

af point, køb af gavekort og meget mere.

Læs mere på:
 www.smalldanishhotels.dk/faq
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Cykelferie i det bedste cykelland
Vi elsker at cykle i Danmark, og cyklen er i stigende grad også blevet en  

fortrukken motionsform. Det slår igennem i vores ferie- og weekendplaner,  
hvor både herreturen og familieferien ofte rykkes ud på den tohjulede.

I samarbejde med rejseselskabet Danish Biking har Small Danish Hotels etableret  
Danish Bike Hotels, som tæller nogle af Danmarks mest dedikerede cykelhoteller. 

Her tilbydes cykelophold til såvel motionister og mere hardcore cykel-entusiaster, og som 
cykelgæst kan du være sikker på, at cykling og forkælelse går op i en højere enhed,  
og at du får den bedste kombination: motion og naturoplevelser på den ene side,  

og forkælelse og det gode værtskab på den anden side.

Få mere information og inspiration til cykelophold: 
www.smalldanishhotels.dk/inspiration/cykelferie



Petit Hotels inkluderer mange af 
Sveriges fineste, små hoteller med 
helt unik beliggenhed. De fleste af 
dem ligger på landet i smukke, rolige 
omgivelser. 

Petit Hotel
Sverige
Tel. (+46) 22 54 12 60
info@petithotel.se
www.petithotel.se

På alle de privatejede tre- og 
firestjernede Ringhotels forkæles du 
med fantastiske egnsretter, personlig 
service og lokalt kendskab. Opdag 
Tyskland med nye øjne!

Ringhotels
Tyskland
Tel. (+49) 89 45 87 03-20
info@ringhotels.com
www.ringhotels.de

Golden Chain er den største gruppe 
af uafhængige kvalitetshoteller i 
Oceanien. Vores fodaftryk strækker 
sig fra Australien gennem det sydlige 
Stillehav, Indonesien og Sydøstasien. 

Golden Chain Accommodation
Australien
Tel. (+61) 2 9211 2377
email@goldenchain.com.au
www.goldenchain.com.au

Oplev den uspolerede natur i Østrig 
og Sydtyrol med Naturidyll Hotels. De 
familieejede hoteller i naturskønne 
omgivelser er en perfekt base for 
gåture, cykelture og skiløb ved vintertid.

Naturidyll Hotels
Østrig
Tel. (+43) 1 867 36 60 - 16
office@naturidyll.com
www.naturidyll.com

Charme & Caractère Hotels findes i mere 
end 60 lande og på ethvert kontinent i 
verden. Alle hoteller er kvalitetshoteller 
med fokus på kvalitet, service og 
venlighed.

Hôtels de Charme & de Caractère
Frankrig
information@charme-caractere.com
www.charme-caractere.com

Hoteller i hele verden
Small Danish Hotels samarbejder med andre kæder af privatejede hoteller over hele verden.  

I alt er omkring 800 hoteller i mere end 80 lande en del af samarbejdet. Brug også dit gavekort fra Small 
Danish Hotels hos vores partnere rundt om i verden. Læs mere på www.smalldanishhotels.dk/udland

ASURE Accommodation er en 
landsdækkende gruppe af moteller, 
motorkroer, motorhytter og lejligheder i 
New Zealand, der tilbyder billig kvalitets 
indkvartering.

ASURE Accommodation Group
New Zealand
Tel. (+64) 3 577 9944
office@asureaccommodation.co.nz
www.asurestay.com

Classic Norway Hotels består af nogle 
af de mest charmerende og unikke 
hoteller i Norge, - spredt fra den sydlige 
kyst, over det fjeldrige Vestlandet ved 
Bergen til fiskerlejet Lofoten i nord.

Classic Norway Hotels 
Norge
Tel: (+47) 71 20 50 00
post@classicnorway.no 
www.classicnorway.no 

The small hotels with great kitchens
Petit Hotel is a network of some of the best hotels 
in Sweden and Great Britain, beautifully situated in 
delightful and tranquil surroundings.
 

With up to twenty-seven rooms, all of high standard 
and level of comfort, superb cuisine based 
on the fi nest raw ingredients and beverages, 
Petit Hotels offer award winning regional 
and national menus. Petit Hotel provides an 
experience to remember for all your senses.

Beronvägen 7  |  SE-776 97 Dala Husby |  Tel +46 (0)225 412 60  |  info@petithotel.se
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