
Selskaber & fester

Firmaaftaler & 
     håndværkere 

- montører

Danske Hoteller er et attraktivt alternativ 
for virksomheder, som har en vis mængde 
hotelovernatninger pr. år. Med vores store 
geografiske spredning i hele Danmark er vi 
altid lige i nærheden. Da vi samtidig tilbyder 
rimelige priser med mængderabat, kan du 
med fordel lave både lokale og nationale 
aftaler med os.

Kære nuværende og fremtidige gæster!

For 30 år siden fik en gruppe mennesker den idé, at der måtte kunne skabes en hotelkæde med udgangspunkt i det Danske.

Det blev til Danske Hoteller, der nu omfatter 23 spændende individuelle kroer og hoteller rundt omkring i dejlige Danmark i én af de største 
hotelkoncerner i Danmark. Her får man oplevelser af høj kvalitet, hvad enten der er tale om firmaovernatninger, romantiske weekend  ophold, 
en oplevelsesrig miniferie for hele familien, golfophold, firmafester, den runde fødselsdag eller et koncentreret kursusforløb.

Vores varemærke er kvalitet til fornuftspriser, hvor alle kan være med. Alle vores lokale hotelværter er ambassadører for deres lokal område 
og er altid klar med gode idéer til skønne udflugtsmål. Det er vores filosofi, at glade medarbejdere skaber gode miljøer og en god service i 
dagligdagen, hvorfor vi har valgt at satse på veluddannede medarbejdere og bidrager selv til at højne branchens standard ved at uddanne  
et stort antal elever. 

Danske Hoteller gør hver dag en stor indsats for et bæredygtigt miljø ved brug af miljøvenlige rengøringsmidler, affaldssortering  
- og søger at nedbringe udledningen af CO2 ved at forbruge mest muligt energi, der stammer fra vedvarende energikilder.

Mit mangeårige virke hos Falck har lært mig at sætte fokus på sikkerheden på vores hoteller. 
Dette gælder både for vores mange loyale medarbejdere og i særdeleshed for vores gæster. 
Udover almindeligt sikkerhedsudstyr og førstehjælpskasser har vi således også en  
hjertestarter på alle vores hoteller.

Alle vore medarbejdere vil byde jer hjerteligt velkommen - vi glæder os allerede.

Med venlig hilsen

Erik Sophus Falck
Bestyrelsesformand

VELKOMMEN
PÅ DANSKE HOTELLER

På danskehotelophold.dk har  
Danske Hoteller samlet alle de  
gode tilbud fra vores 23 hoteller  
og kroer rundt om i det danske land. 
Dermed får du altid dit ophold til den 
bedste pris.

Weekendophold
     & miniferie

Alle vores hoteller står til rådighed med dygtigt personale og lækre festmenuer. 
Vi har 23 forskellige hoteller og dermed forskellige bud på, hvordan dit livs fest 
kan holdes. Kontakt de enkelte hoteller og hør om de mange spændende  
menuer, som selvfølgelig sammensættes helt efter dit ønske.

Danske Hoteller er med vores 23 landsdækkende hoteller en 
væsentlig medspiller på det danske møde- og konferencemarked. 
Afhængigt af hotel kan vi tilbyde rammerne for alt lige fra det lille 
sælgermøde, til kursusdøgn og større konferencer med op til 600 
deltagere. Kontakt de enkelte hoteller og hør, hvad de kan tilbyde 
til dit næste arrangement.

Møder & konferencer


