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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



UDFLUGTER OG OPLEVELSER

Fugl Føniks er et fabeldyr fra mytologien, 
hvor den er et symbol på genfødslen. 
Navnet Føniks kommer af græsk phoinix,  
der betød ”purpur”. I senere tolkninger er fuglen også blevet symbol på genopstandelse, udødelighed og liv efter døden. 
Ifølge sagnet levede kun et enkelt eksemplar af fuglen ad gangen, der kun dukkede op med 500-1.000 års mellemrum.  
Man sagde om fuglen, at den brændte sig selv i sin rede. På et tidspunkt herefter genopstod den så af sin egen aske  
og rejste sig højt på himlen. Det bruges i dag i overført betydning, når man taler om fugl Føniks eller Fønix.

VÆRELSER ØVRIGE FACILITETERRESTAURANTER

Hotellet har 42 værelser, heraf  
4 enkelt- og 38 dobbeltværelser.  
Alle værelser har TV, gratis trådløst  
internet, bad/toilet med føntørrer. 

Alle værelser er ikke-rygerværelser.

Restauranten tilbyder velsmagende 
hjemmelavet mad, og i baren er der 
mulighed for en drink efter middagen. 

Caféen er åben hele året rundt og 
med mulighed for udeservering om 
sommeren.

Hotellet har gratis trådløst internet  
på hele hotellet. Endvidere er der flere 
større lokaler og sale, som er perfekte 
til møder, konferencer og fest. 

Hotel Phønix er opført i 1906. Hotellet ligger midt i hjertet 
af Brønderslev, og er et godt udgangspunkt 

for udflugter og shopping.

Hotel Phønix fremstår i dag med masser 
af hygge, varme og charme.

I Brønderslev ligger Nordens største 
Rhododendronpark. 1 ha med 120 
forskellige arter og sorter, samt  
borde og bænke, hvor den medbragte 
mad kan nydes. Byen rummer også 
Vildmosemuseet. Der er en halv 
times kørsel til Vestkysten, Aalborg 
og Fårup Sommerland.   Hotel Phønix · Bredgade 17-19 · 9700 Brønderslev   

Tlf. + 45 98 82 01 00 · info@hotelphonix.dk · www.hotelphonix.dk

Hotelkategori:

OPLEVELSER

Velkommen i Brønderslev



UDFLUGTER OG OPLEVELSER

VÆRELSER ØVRIGE FACILITETERRESTAURANT

Der er 72 komfortable dobbeltværelser, 
alle med bad/toilet, hårtørrer, TV, radio og 
gratis trådløst internet. Nogle værelser er 
kørestolsegnede.

Hotellet har en à la carte  
restaurant med et varieret og  
spændende menukort.

Hotellet har sauna og indendørs 
swimmingpool.

En naturskøn egn i Østvendsyssel omkranser Dronninglund Hotel, 
der med sin charme og centrale beliggenhed er en god base 

for en dejlig ferie/weekend.

Nyd en lille pause i hotellets swimmingpool 
eller slap af med en god bog.

Dronninglunds historie går langt tilbage, så selvom det er en lille by med under 5.000 indbyggere, har 
byen også et slot. Oprindeligt var det et kloster under benediktinerordenen fra 1200-tallet, som byen 
Dronninglund efterhånden voksede op omkring. Dette kloster hed Hundslund Kloster.

Der er storslået natur og unikke seværdigheder i omegnen, bl.a. Dronninglund Storskov, Asaas børnevenlige strand  
og Voergaard Slot med kunstskatte. Beliggenheden er desuden ideel for ture til Aalborg, Nordsøen Oceanarium,  
Fårup Sommerland, Skagen og Ørnereservatet.

Dronninglund Hotel · Slotsgade 78 · 9330 Dronninglund
Tlf. + 45 98 84 15 33 · info@dronninglundhotel.dk · www.dronninglundhotel.dk

Hotelkategori:

OPLEVELSER

Velkommen i Dronninglund



UDFLUGTER OG OPLEVELSER

Hjallerup Marked er et hestemarked, afholdt siden 1744. Markedet blev i 1744 lagt i hænderne på 
en kromand i Hjallerup, der helt frem til 1965 havde ret og pligt til at holde marked. Siden 1966 har 
Hjallerup Marked været folkeeje, idet byens borgere gennem Hjallerup Samvirke og senere Hjallerup 
Markedsforening har stået for markedets gennemførelse - og kroen er nu placeret midt i byen.  

VÆRELSER ØVRIGE FACILITETERRESTAURANT

Hotellet har 24 dobbeltværelser, alle 
med bad/toilet, TV og gratis trådløst 
internet.

Lækker mad og god service i  
hyggelige omgivelser. I vores  
restaurant serverer vi to  
spændende buffeter  
fra mandag-lørdag kl. 18.00 - 20.00:
Italiensk buffet:  
mandag, onsdag og fredag.
Mexicansk buffet:  
tirsdag, torsdag og lørdag.

Gratis offentlig parkering lige ved 
hotellet.

Hotel Hjallerup Kro er et lille hotel midt i byen med hyggelig atmosfære  
og rolig beliggenhed samt gode indkøbsmuligheder.

Vi tilbyder gode og hyggelige selskabs- og mødefaciliteter,  
hvor kvaliteten og serviceniveauet er i højsædet.

Hjallerup er naturligvis kendt for sit 
årlige marked men byder også på den 
smukke træ skulptur EKKO, som man 
kan gå rundt i.  
Der er også Pastor Laiers Museum  
og Mekanisk Museum samt biograf  
og idrætscenter med svømmehal. 

Kort afstand til Skagen, Vesterhavet  
og Aalborg.Hotel Hjallerup Kro · Søndergade 1 · 9320 Hjallerup

Tlf. + 45 98 28 10 11 · info@hjallerupkro.dk · www.hjallerupkro.dk

Hotelkategori:

OPLEVELSER

Velkommen i Hjallerup



VÆRELSER ØVRIGE FACILITETERRESTAURANT

UDFLUGTER OG OPLEVELSER

Vores hotel byder på 56 hyggelige 
værelser, hvor alle har eget bad, toilet, 
TV og gratis trådløst internet.

Da hotellet er et Bed & Breakfast-hotel 
er der ingen restaurant. Der henvises i 
stedet til restauranten på Østergaards 
Hotel, Herning.

Gratis parkering.Hotel Lynggaarden er et hyggeligt Bed and Breakfast 
hotel, som ligger i hjertet af Jylland.

 
Hotel i Lind, Herning og tæt på BOXEN.

Velkommen ved Herning

Lind er beliggende ca. 3 km syd for Herning centrum. Bydelen ligger tæt på motorvejen og Messecenter Herning. Lind har mange  
grønne områder med gode vandrestier, skov og det grønne ”Kilen”, som er byparken med bl.a. frugtlunde og naturlegeplads.

Lind hedder byen, hvor Lynggaarden ligger. Og Lind er en af Danmarks nyeste byer, da byen indtil 2018 
var en del af Herning, men derefter blev en selvstændig by. På trods af et indbyggertal på under 6000 
har Lind alligevel Herning områdets største skole med over 700 elever.

Industriparken 2 · Lind · 7400 Herning
Tlf. + 45 58 55 22 00 · info@hotel-lynggaarden.dk · www.hotel-lynggaarden.dk

Hotelkategori:

OPLEVELSER



UDFLUGTER OG OPLEVELSER

VÆRELSER ØVRIGE FACILITETERRESTAURANT

Hotellet har 33 lyse og venlige  
værelser, alle med eget bad/toilet,  
gratis trådløst internet samt  
radio og TV.

Hyggelig restaurant med stor  
glasfacade mod gaden.  
Restauranten lægger vægt på  
det gode danske køkken og har  
et varieret à la carte menukort.

Hotellet har lyse og venlige selskabs-
lokaler i alle størrelser fra 10-200 pers. 
Vi giver gerne et tilbud ”med det hele”. 
Også med musik.  

Besøg det nedlagte Abildå Brunkulsleje, 
som nu er et spændende naturområde 
og picnicsted. Lejet kan ses i arbejde 
efter forud gående aftale. Trehøje  
Museum viser en stor samling af  
lokalt indsamlede værkstedsmiljøer 
samt en del landbrugs redskaber. Nyd 
byens grønne områder - Vildbjerg Lund 
og Vildbjerg Søpark samt områdets 
mange vandre/cykelruter. 20 min. til 
Herning og Jyllands Park Zoo. Under 
en time til Legoland, Givskud Zoo og 
Jesperhus Blomsterpark.

Hotel Vildbjerg er kendt som ”hele egnens spisested” 
og er beliggende i et område med mange spændende 

natur- og kulturoplevelser og aktivitetsmuligheder 
for hele familien. 

Bl.a. med Danmarks smukkeste hedelandskab samt 
den flotte Trehøje Golfbane i ”baghaven”.

Man kan ikke sige Vildbjerg uden at sige Vildbjerg Cup. 
 Nærmest alle børn, der spiller fodbold, har på et eller andet 
tidspunkt været forbi Vildbjerg Cup - og har gode minder 
derfra. Oplev hvad byen kan udover fodbold.

Hotel Vildbjerg · Bredgade 1 · 7480 Vildbjerg
Tlf. + 45 97 13 11 00 · info@hotel-vildbjerg.dk · www.hotel-vildbjerg.dk

Hotelkategori:

OPLEVELSER

Velkommen i Vildbjerg



VÆRELSER ØVRIGE FACILITETERRESTAURANT

UDFLUGTER OG OPLEVELSER

Hotellet har 43 værelser fordelt  
på enkelt-, mini-dobbelt- og dobbelt-
værelser og en lille lejlighed. Trådløst 
internet på hele hotellet.

Vores hyggelige restaurant tilbyder 
veltillavet dansk mad til en pris, hvor 
alle kan være med. 

Der er desuden gode faciliteter til 
selskaber på op til 130 personer.

Hotellet har indendørs swimmingpool, 
sauna, bordfodbold og billard. 

Udenfor er der et grønt areal med en 
lille legeplads samt megen udenoms-
plads til fodbold og andre boldspil.

Hotel Falken er familievenligt med bl.a. swimmingpool og poolborde.  
Hotellet ligger med kort afstand til de nærliggende større  

byer Ringkøbing, Herning og Holstebro.

Hotellet har en rigtig god atmosfære med lyse lokaler og værelser  
og et dejligt grønt område.

I Danmark yngler de tre arter Tårnfalk, Lærkefalk og Vandrefalk. 
Som trækgæster optræder Dværgfalk og Aftenfalk. 
Jagtfalken optræder fåtalligt som strejfgæst.

Besøg de skiftende kunstudstillinger i 
Vestjyllands Kunstpavillon i Videbæk. 
Der er kort gåafstand til svømmehal, 
fitnesscenter og tennisbaner.  
Inden for 20 min. kørsel ligger Kulsøen, 
Mornhøje Naturcenter og Jyllands 
Park Zoo. Tag også på en unik skinne-
cykeltur fra Herborg mod Skjern eller 
besøg de større attraktioner som 
Givskud Zoo, Legoland og Vesterhavet.Hotel Falken · Falkevej 3 · 6920 Videbæk   

Tlf. + 45 97 17 15 50 · info@hotelfalken.dk · www.hotelfalken.dk

Hotelkategori:

OPLEVELSER

Velkommen i Videbæk

Foto: ST Drone



UDFLUGTER OG OPLEVELSER 

VÆRELSER ØVRIGE FACILITETERRESTAURANT

Fra restauranten og terrassen er 
der en dejlig udsigt over søen og 
det grønne område.  

Hotellet har gode selskabs- og møde-
faciliteter samt et hyggeområde med 
billardbord og bordfodbold. Der er god 
udenomsplads til fodbold og andre 
boldspil.

Gratis parkering.

Aabybro har gode shoppingmuligheder heriblandt Aabybro Ismejeri. Området byder på natur og attraktioner for enhver smag, 
bl.a. Blokhus og Løkken med dejlige badestrande, Svinkløv Plantage, Fuglereservatet Ulvedybet og Fårup Sommerland.

I den hyggelige by Aabybro mellem Aalborg og Blokhus ligger Hotel Søparken 
med en dejlig udsigt over sø og grønne områder. Overfor Søparken  

ligger Jammerbugt Kommunes store Kultur- og Erhvervscenter.  
Her er der flere gange om året koncerter med nogle  

af Danmarks mest populære kunstnere.  
Aabybro ligger kun 10 minutter fra Aalborg Lufthavn med flere  

internationale og nationale flyafgange og -ankomster.

Hotellet har 64 store værelser, alle 
med eget bad/toilet, kabel-tv og gratis 
trådløst internet. En del værelser er 
handicapvenlige. 

Der var til slutningen af 1800-tallet pramfart på Ryå fra Limfjorden til den nordjyske by Aabybro. Og byen har også været en 
kendt stationsby. I dag er den blandt andet kendt for søen Søparken og den fantastiske beliggenhed midt i Jammerbugten.

Velkommen i Aabybro

Hotel Søparken · Søparken 1 · 9440 Aabybro   
Tlf. + 45 98 24 45 77 · info@soparken.dk · www.soparken.dk

Hotelkategori:

VANDKANTEN



UDFLUGTER OG OPLEVELSER   

VÆRELSER ØVRIGE FACILITETERRESTAURANT

Hotel Limfjorden tilbyder et varieret 
menukort i en smuk restaurant. 
Dejlig terrasse med mulighed for 
udeservering i sommerhalvåret.

Hotellet har pejse- og fjernsynsstue. 
Desuden professionelle konference-
faciliteter med alt i AV-udstyr.

Den rene blå Limfjord frister med mange muligheder til lands og til vands, herunder Nationalpark Thy.  
Der er golf- og fiskemuligheder, tennis og shopping i nærheden. Der er kun 2 km til Thisted by, der er værd at gå på opdagelse i.

Der er 59 værelser. De fleste med ud-
sigt til Limfjorden. Alle med bad/toilet, 
radio, TV samt gratis trådløst internet.

Hotel Limfjorden blev bygget som officersbolig for tyskerne. Og tyskere kommer stadig  
gerne til Hotellet - nu mest grundet den fantastiske beliggenhed helt ned til Limfjorden, men  
også i forhold til naturen på Vestkysten, hvor specielt Cold Hawaii viser naturens kræfter.

Hotel Limfjorden ligger direkte ned til Limfjorden og har en storslået 
udsigt. Et komfortabelt hotel med mange faciliteter.

Hotellet er omgivet af en meget smuk natur 
med mange aktivitetsmuligheder.

Velkommen i Thisted

Hotel Limfjorden · Simons Bakke 39 · 7700 Thisted   
Tlf. + 45 97 92 40 11 · info@hotellimfjorden.dk · www.hotellimfjorden.dk

Hotelkategori:

VANDKANTEN



UDFLUGTER OG OPLEVELSER 

Her rammer historien en by i udvikling med færgefart og et rigt kulturliv. Hvordan opstod bynavnet: Forleddet 
er det gammeldanske ord grind, som enten betyder ’grus’ eller ’led, låge’. Efterleddet er ordet høj. Betydningen 
er altså led-høj eller grus-høj. I den stedlige udtale er efterleddet siden blevet opfattet som -å. Et tidligt navn på 
byen, Grindhøgh, optræder i Kong Valdemars Jordebog på en liste over pantsat eller udlagt gods i 1240.

VÆRELSER ØVRIGE FACILITETERRESTAURANT

Hotellets restaurant serverer et 
spændende udvalg af à la carte 
retter, lækre fiskespecialiteter og 
gode vine.
Ligesom hotellet tilbyder et bredt 
udvalg i selskabsmenuer. 
Tillader vejret det, er der mulighed 
for at spise på terrassen med 
udsigt til Kattegat.

Hotellet har bar, fitnessfaciliteter, 
indendørs swimmingpool, spa, sauna 
og mulighed for massage. Desuden 
finder man bordtennis, billard, lege-
rum, moderne konferencefaciliteter, 
mødelokaler og grupperum.

Gratis parkering.

Hotel Marina, Grenå ligger ved én af Danmarks skønneste og børnevenlige strande. Der er kun 5 min. til 
Kattegatcenteret og en kort køretur til Ree Safaripark, Djurs Sommerland og Skandinavisk Dyrepark.

Hotel Marina Grenå har en fantastisk beliggenhed.  
Få meter fra vandkanten og den børnevenlige Grenå strand. Hotellet er omringet 

af natur og skovområde, og indbyder til vandre- og naturoplevelser.
   

Hotellet råder over 79 skønne og 
hyggelige værelser. Desuden har  
hotellet 6 store lejligheder med plads 
til 7 overnattende gæster, alle med 
eget bad og toilet, TV og gratis  
trådløst internet. Flere værelser har 
udsigt mod byen og Kattegat.

Velkommen i Grenå

Hotel Marina Grenå · Kystvej 32 · 8500 Grenå   
Tlf. + 45 86 32 62 05 · info@hotel-marina.dk · www.hotel-marina.dk 

Hotelkategori:

VANDKANTEN



UDFLUGTER OG OPLEVELSER 

VÆRELSER ØVRIGE FACILITETERRESTAURANT

Morgenmad er altid inkluderet i prisen. 
Serveres alle dage fra kl. 07.00 - 10.00 
og derudover er restauranten åben fra 
kl. 18.00 - 20.30.

Hotellet tilbyder også bar med  
loungemøbler, swimmingpool  
samt udendørsareal med sydvendt 
sommerterrasse.

Der er kun 1/2 times kørsel til Gram Slot, der er omdannet til kulturinstitution med levende formidling af historie, arkitektur, kultur, 
landbrug og natur. Eller tag en tur med Haderslev Dambåd (sejler ikke om vinteren), besøg Haderslev Domkirke, tag cyklen rundt om 
Haderslev Fjord eller en tur forbi Haderslev Golfklub.

Hotel Norden ligger ved Haderslev Dampark og i gå afstand 
fra selve byen med dens toppede brosten, domkirken 

og restaurerede huse.
Hotellet har 68 værelser - lige fra 
enkeltværelser til en eksklusiv tårn-
suite. Flere af værelserne har udsigt til 
sø- og parkområdet ved hotellet. Alle 
værelser har eget badeværelse, TV, 
hårtørrer samt gratis trådløst internet.

Der er et rigt fugleliv rundt om dammen, søerne 
og Haderslev Fjord. Disse er et resultat af isens seneste tilbagetrækning for 16.000 år siden. 
Dannelsen er sket ved smeltevandsflodernes erosion under iskappen.

Velkommen i Haderslev

Hotel Norden · Storegade 55 · 6100 Haderslev
Tlf. +45 75 42 40 30 · info@hotelnorden.dk · www.hotelnorden.dk

Hotelkategori:

VANDKANTEN



UDFLUGTER OG OPLEVELSER 

VÆRELSER ØVRIGE FACILITETERRESTAURANT

Fra hotellets hyggelige restaurant 
Bitten er der udsigt til hotellets 
grønne områder. Maden tager 
udgangspunkt i årstidens friske og 
lokale råvarer.

Hotellet har kursus- og mødefaciliteter 
op til 550 personer, samt selskabs lokaler 
med plads fra 15 til 400 gæster og en  
stor moderne teaterscene og -sal.  
Derudover er der fri parkering ved hotellet.

Nordborg Sø ligger i gåafstand fra hotellet og indbyder til en gå- eller cykeltur. Der er 5 km til dejlig 
sandstrand og mulighed for maritime oplevelser. Oplevelsesparken Universe ligger blot 3,5 km fra 
hotellet og byder på et væld af naturvidenskabelige oplevelser og en smuk blomsterpark.

Hotel Nørherredhus blev bygget i 1966 af Danfoss’ stifter, Mads Clausen. 
Da hans kone Bitten var meget kulturelt interesseret, blev der opført 

en teatersal med hjælp fra Det Kongelige Teater.  
Hotellet ligger ved Nordborg Sø, så her er rig mulighed  

for at komme tæt på naturen.

Hotellet har 49 værelser, 12 helt 
nye dobbeltværelser, 25 renoverede 
dobbeltværelser, 4 familieværelser og 
8 helt nye familieværelser, hvoraf 4 er 
både handicap- og allergivenlige.

Velkommen på Als

Hotel Nørherredhus · Mads Clausens Vej 10 · 6430 Nordborg   
Tlf. +45 74 45 01 11 · nhhus@nhhus.dk · www.nhhus.dk  

Hotelkategori:

VANDKANTEN

Nordborg er nærmest synonym med Danfoss - og Nørherredhus er ingen undtagelse. Hotellet blev opført af 
Mads. Dog var det Bittens ”barn”. Bitten var meget engageret i kultur - og specielt teater var en forkærlighed. 
Derfor bad man Det Kongelige Teater om at hjælpe med opførelsen af teatersalen på Hotel Nørherredhus.



UDFLUGTER OG OPLEVELSER 

Velkommen ved Århus

ØVRIGE FACILITETERRESTAURANT

Hotellets restaurants rustikke  
landkøkken serverer et spændende 
udvalg af klassiske à la carte retter,  
og har et godt udvalg af gode øl  
og vine. Ligesom hotellet tilbyder  
et bredt udvalg i selskabsmenuer. 

Tillader vejret det, er der mulighed  
for at spise på hotellets terrasse.

Hotellet har bar, billard, fodboldbane 
samt moderne konferencefaciliteter, 
mødelokaler og grupperum. 

Gratis parkering.

Rundt om Årslev Engsø er der anlagt 
en 8 km lang natursti, som indbyder 
til gå- og løbeture. Århus ligger kun 10 
km fra hotellet, hvor en stor mængde 
kulturoplevelser står i kø. Såsom ARoS, 
Den Gamle By, Tivoli  Friheden, Musik-
huset og ikke mindst shopping. 
Hotel Årslev Kro tilbyder gratis parke-
ring, og bussen til og fra Århus holder 
lige udenfor døren.

Landevejskroen, der oprindeligt var en landbrugsejendom, ligger fredeligt og roligt  
lige udenfor Århus. Og siger man Århus, siger man ARoS. Med sine 20.700  
kvadratmeter og 10 etager er det ét af Nordeuropas største kunstmuseer.

Hotel Årslev Kro er bygget tilbage i 1800-tallet.  
Hovedbygningen er bevaringsværdig og er  
beliggende en kort køretur udenfor Århus.  

En klassisk landevejskro beliggende 
i skønne landlige omgivelser.

Hotel Årslev Kro råder over 78 skønne 
og hyggelige værelser, alle med  
eget bad og toilet, TV, og gratis  
trådløst internet. Flere af værelserne 
er fleksible, og kan slås sammen, så 
de er velegnede til familier med større 
børn.

VÆRELSER

    Hotel Årslev Kro · Silkeborgvej 900 · 8220 Brabrand
Tlf. + 45 86 26 05 77 · hotel@aarslevkro.dk · www.aarslevkro.dk

Hotelkategori:

KLASSISK



UDFLUGTER OG OPLEVELSER 

ØVRIGE FACILITETERRESTAURANT

Cafe Chr. X er byens mødested,  
hvor man kan nyde alt - fra lækre 
sunde salater til køkkenets kreative 
sæsonmenu. Dertil et bredt udvalg  
af à la carte retter og gode vine.  
Her er også mulighed for udeservering 
med udsigt over byens torv.

Hotellet har billard/pool. 
Lige i nærheden af hotellet ligger  
byens fitnesscenter. Ikast Svømme- 
og Wellnesscenter er beliggende få 
hundrede meter fra hotellet.
Hotellet råder desuden over gode 
konferencefaciliteter - til små såvel 
som større arrangementer.

Den Jyske Hede var kendt for en rig natur, som man i dag tilstræber at komme tilbage til  
gennem naturgenopretning og naturpleje som en kontrast til det intensivt opdyrkede landskab.  
Det har vist sig, at man kan få ørne, traner og selv ulve tilbage ved en målrettet indsats.

Hotellet er moderne med ny facade, flot nyrenoveret 
café/restaurant og gode værelser.

Hotellet har også et hyggeligt gårdmiljø. 

VÆRELSER

Hotellet råder over 57 elegante og 
hyggelige værelser, alle med eget bad 
og toilet, TV og gratis trådløst internet. 
Der er desuden elevator og mulighed 
for roomservice.

Frisenborg Skulpturpark ligger  
centralt i Ikast og blev anlagt i 
90’erne. Kun få byer har så stor en 
samling af betydningsfulde, moderne 
danske skulpturer som Ikast.

Velkommen i Ikast

    Hotel Medi Ikast · Rådhusstrædet 8 · 7430 Ikast
Tlf. + 45  97 15 19 44 · info@hotel-medi.dk · www.hotel-medi.dk

Hotelkategori:

KLASSISK
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VÆRELSER ØVRIGE FACILITETERRESTAURANT

Restauranten er hyggeligt indrettet 
med spændende dansk menukort, 
ligesom vi tilbyder et stort udvalg i 
selskabsmenuer.

Hotellet har motionsrum, poolbord, 
billard, dart, bordtennis og legerum. 

Kig på vores hjemmeside for  
forskellige events i løbet af året.

Østergaards Hotel ligger i hjertet af Jylland i nærheden af seværdigheder som f.eks. Legoland, Givskud Zoo, Hjerl Hede, flere 
golfbaner og badesø med blåt flag. Kun 3 km til Messecenter Herning og Danmarks Multiarena Jyske Bank Boxen.

Østergaards Hotel i Herning er et hyggeligt hotel med miljø og atmosfære.  
Hotellet ligger i gåafstand til centrum og lige ved siden af Midtjyllands  

største indkøbscenter - Herning Centret med 75 specialbutikker.

Østergaards Hotel er Midtjyllands største konference- og kursushotel  
med lokaler op til 400 personer og alt i kursusudstyr  

og trådløst netværk.

Hotellet har 80 værelser. Alle værelser 
er med bad/toilet, hårtørrer, TV samt 
gratis trådløst internet. Der er mulig-
hed for rygerværelser samt allergi- og 
kørestolsvenlige værelser. Elevator til 
alle etager.

Velkommen i Herning

   Herning er kendt som kongres- og messeby på grund af  
Messecenter Herning. Ved messecentret ligger også den store multiarena, Jyske Bank Boxen. 
Men faktisk startede Herning som en Landsby, der i 1682 bare bestod af 9 gårde.

    Østergaards Hotel · Silkeborgvej 94 · 7400 Herning 
Tlf. + 45 97 12 45 55 · info@oestergaardshotel.dk · www.oestergaardshotel.dk

Hotelkategori:

KLASSISK
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VÆRELSER

RESTAURANT

ØVRIGE FACILITETERFORPLEJNING

SERVERING

Hotellet er et Bed and Breakfast 
hotel, hvor der tilbydes overnatning 
med morgenmad. 
Der er mulighed for at smøre en 
madpakke.

Der serveres øl, vin og vand i vores 
hyggelige lounge, hvor der også 
er fri afbenyttelse af kaffe og 
småkager.

Hyggelig lounge med fladskærm og 
aviser/spil.

Parkeringsforhold: I henhold til de nye 
P-regler bag hotellet kan der parkeres 
på Tøjekspertens parkeringsplads fra 
kl. 15.00 til kl. 11.00 næste dag. 
Husk at få en gratis p-billet i  
receptionen. I tidsrummet kl. 11.00  
til kl. 15.00 er der 2 timers parkering.

    

Hotel Ansgar byder på 51 nyistandsatte 
1-2-3 eller 4 personers værelser med 
fladskærm, kaffe og the, gratis trådløst 
internet samt eget bad og toilet.

Vi har et samarbejde med 5 forskellige 
restauranter i centrum af Esbjerg, hvor 
man som gæst hos os får 10% rabat 
på regningen.

Velkommen i Esbjerg

Fiskeri- og Søfartsmuseet er én af Danmarks mest besøgte attraktioner. Oplev bl.a. fodring af sæler eller oplev livet på en boreplatform. 
Færgen til Fanø ligger ikke langt fra hotellet - og her er rig mulighed for naturoplevelser. Esbjerg har egen lufthavn og Svømmestadion 
Danmark er fuld af aktiviteter for både børn og voksne.

”Mennesket ved Havet” blev opført i forbindelse med 100 års jubilæet for Esbjerg by i 1994. Besøger du 
Esbjerg eller holder ferie i området, er skulpturen - også kaldet ”De fire hvide mænd” - et mustsee og kan 
med fordel besøges med en madpakke eller i forbindelse med et besøg på Fiskeri- og Søfartsmuseet. 

Esbjergs ældste hotel ligger lige i hjertet af Esbjerg i gåafstand 
til byens gågade, som tilmed er en af Danmarks længste 

gågader. Så her er rig mulighed for shopping. 

Byen byder også på et utal af museer, 
havnen og Musikhuset.

    Hotel Ansgar · Skolegade 36 · 6700 Esbjerg
Tlf. +45 75 12 82 44 · info@hotelansgar.dk · www.hotelansgar.dk 

Hotelkategori:

KLASSISK
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Man kan ikke sige Fyn uden at sige H.C. Andersen. Og H.C. Andersen var blandt andet kendt for 
at rejse rundt mellem kroer og andre overnatningssteder, hvor han skrev sine digte og eventyr. 
Hans betaling for disse ophold var så, at han underholdt med sine fortællinger.

VÆRELSER ØVRIGE FACILITETERRESTAURANT

Vores restaurant ligger på 1. sal  
med udsigt udover grønne områder 
og har åbent fra kl. 12.00 - 14.00 og 
fra kl. 18.00 - 20.00, dog lukket om 
søndagen.

Hotellet har konferencefaciliteter og 
møderum med plads fra 12 til 400 
deltagere. Selskabslokalerne kan 
rumme mellem 15 og 400 personer. 
Hotellet har opholdsstue med billard, 
bordtennis og dart. Der er fri parkering 
ved hotellet.

Besøger man Fyn skal H.C. Andersens 
hus selvfølgelig besøges.  
Egeskov Slot er fuld af oplevelser for 
hele familien og én af Danmarks mest 
elskede golf baner, Eventyr Golf,  
er også i nærheden af hotellet.

Hotellet har i alt 67 værelser,  
47 standardværelser - heraf 5  
rygerværelser, 2 handicapindrettede  
værelser med ekstra plads samt  
20 nybyggede comfortværelser.
Alle værelser har bad/toilet, TV og  
gratis trådløst internet. Værelserne er  
beliggende på 2 etager med elevator.
Kæledyr er tilladt på ryger- samt  
udvalgte standardværelser.

Hotel Vissenbjerg Storkro ligger i dejlige, grønne omgivelser og er placeret 
centralt i forhold til mange af de fynske attraktioner, men også i forhold til 
resten af landet, da 80% af befolkningen kan nå hotellet indenfor 2 timer. 

Så stedet er oplagt til konferencer, fester 
- og er et godt udgangspunkt til oplevelser på Fyn.

Velkommen ved
den fynske motorvej

    Hotel Vissenbjerg Storkro · Søndersøvej 30 · 5492 Vissenbjerg 
tlf. +45 64 47 38 80 · info@vissenbjergstorkro.dk · www.vissenbjergstorkro.dk

Hotelkategori:

KLASSISK
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VÆRELSER ØVRIGE FACILITETERRESTAURANT

Vores hyggelige stuer holder åbent 
fra kl. 12.00 - 17.00 og igen fra 
kl.18.00 - 21.00 Køkkenet er dansk/
fransk med stor vægt på det lokale, 
da Menstrup ligger fantastisk i 
forhold til lokale fødevarer.

Vi har 7 mindre og større lokaler med 
kapacitet op til 20 eller 600 afhængig 
af bordopstilling. Der er også flere 
grupperum, hvor der er bordplads til 
12 eller 16 deltagere.
Hotellet har indendørs swimmingpool, 
billard og en dejlig have. Der er gratis 
parkering ved hotellet.

Hotellet danner ramme for flere arrangementer henover året. Bl.a. Menstrup Revyen. Vi har også cykeludlejning 
 til en tur i den fantastiske natur i Sydvestsjælland. Området er rigt på strande, museer og slotte.   

Gennem to århundreder har der været tradition for krohold 
og gæstgiveri i den gamle bindingsværkskro. 

Den charmerende og hyggelige kro lægger 
op til et par dage i idylliske omgivelser.

Hotellet har 79 dejlige værelser fordelt 
på tre fløje. Alle værelser har eget 
bad/toilet, TV samt gratis trådløst 
internet.
Vi gør opmærksom på, at vore 
værelser er fordelt på 2 etager. Der 
forefindes ikke elevator. Ønskes der 
værelse i stueetagen, bedes der gives 
besked om dette ved reservation.
På nogle af vores dobbeltværelser er 
der en 3/4 seng. 

Kgl. privilegeret kro i mere end 200 år med gamle krotraditioner og moderne faciliteter i smuk forening. 
Kroen har en æbleplantage med 15 forskellige æblesorter, kirsebærtræer, bær- og nøddebuske og 
en urtehave med krydderurter og spiselige blomster, som indgår i menuerne.

Velkommen ved Næstved

Hotel Menstrup Kro · Menstrup Bygade 29 · 4700 Næstved
Tlf. +45 5544 3003 · menstrup@menstrupkro.dk · www.menstrupkro.dk 

Hotelkategori:

KLASSISK
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VÆRELSER ØVRIGE FACILITETERRESTAURANTER

Hotellet råder over to restauranter 
med panorama udsigt over søerne.  
Restaurant Salonen serverer det lette 
og traditionelle køkken, hvor hotellets 
restaurant Brænderigaarden står for 
det mere klassiske - med vægt på det 
Nordiske køkken. 

Åbent alle dage året rundt fra  
kl. 11.30 - 21.30.

Hotellet tilbyder faciliteter til både  
afslapning og motion. Indendørs  
swimmingpool med svømmetræner.  
Wellness afdeling med sauna, dampbad 
og stor udendørs jacuzzi under åben 
himmel samt koldvandschok.
Fitnessafdeling med alt i motions-
redskaber til alle de aktive gæster.
Hotellet råder over store og moderne 
konferencefaciliteter, hvor forplejning og 
lokaler er helt i top. Gratis parkering.

Hotellet ligger centralt for besøg af 
attraktioner og seværdigheder i området. 
Der venter et væld af oplevelser inden for 
kort afstand.  Besøg Viborgs historiske 
bydel, Viborg Domkirke, Latinerkvarteret 
eller by-parken Borgvold med mulighed 
for leje af kano, robåde og vandcykler.

Viborg Golfklub med 27-hullers golfbane 
samt en 9-hullers ”Pay and Play” bane, 
som er tilladt for alle, ligger lige på den 
anden side af søen. 

Hotellet har 134 værelser, alle med 
eget bad og toilet - heraf 115 dobbelt-
værelser samt 15 enkeltværelser,
hvor en del er businessværelser samt 
twin-værelser og flere har udsigt til 
vandet. 
Ud til vandet har vi 3 store og lidt 
bedre indrettede superior værelser, 
og ligeledes en stor flot suite på 60 
kvadratmeter med bl.a. aircondition 
og jacuzzi.

                Viborg er én af de ældste byer i Danmark. Byens navn, som gennem         
             tiderne er skrevet som Wiborg, Wibjerg, Wibiærgh, Wybærgh, Wiburgh 
       og på latin Wibergis, hentyder til et indviet sted for gudsdyrkelse og til byens 
beliggenhed højt i terrænet - dermed også perfekt til golf og andre aktiviteter.

Velkommen i Viborg

Golf Hotel Viborg · Hans Tausens Alle 2 · 8800 Viborg   
Tlf. + 45 86 61 02 22 · reception@golfhotelviborg.dk · www.golfhotelviborg.dk

Hotelkategori:

FORKÆLELSE

Golf Hotel Viborg ligger i den skønneste natur,  
lige ned til Viborg søerne, 

og kun 5 minutters gang til Viborg centrum. 



 UDFLUGTER OG OPLEVELSER
Velkommen i Ringkøbing

Ringkøbing er kendt for de syngende vægtere, der i juli og august går gennem byens  
gader fra kl. 20.00 og samles på Torvet. På Hotel Ringkjøbing har vægterne deres egen  
stue “VÆGTERSTUEN”, hvor de nogle aftener om sommeren synger sammen med gæsterne.

VÆRELSER ØVRIGE FACILITETERRESTAURANT

Top-klasse køkken med bredt udvalg 
fra selskabsmenuer til à la carte retter. 
Stort udsøgt vinkort.

Hotellet har kursus- og mødefaciliteter 
og selskabslokaler, som kan tilpasses 
efter behov samt charmerende 
restaurant og udendørsservering på 
Torvet om sommeren.

Hotellet er beliggende kun 500 m fra Ringkøbing Fjord og ligger ved byens kirke fra 1500-tallet og byens charmerende bymidte, som 
indbyder til en hyggelig byvandring. Vesterhavets strande, smukke klitter og spændende anlæg fra 2. verdenskrig er kun få km væk.

Ved byens torv ligger Hotel Ringkøbing – byens ældste hus, opført i  
bindingsværk ca. år 1600. Her i byens kerne opleves intim og hyggelig  

atmosfære med gamle huse og brostensbelagte gader.

Det emmer af hyggelig hulestemning i restauranten/baren  
The Watchman’s Pub. Vi tilbyder også smukke  

lokaler til selskaber og møder.

Hotellet har 57 charmerende værelser. 
Forskellige kategorier, bl.a. suite med 
spa. Alle med kabel-tv, gratis trådløst 
internet, hårtørrer, bad og toilet.

Hotel Ringkøbing · Torvet 18 · 6950 Ringkøbing   
Tlf. + 45 97 32 00 11 · info@hotelringkobing.dk · www.hotelringkobing.dk

Hotelkategori:

FORKÆLELSE
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VÆRELSER ØVRIGE FACILITETERRESTAURANT

Hotellet har bar, lettere fitness-
faciliteter samt sauna, bord-
tennis, billard, legeplads mm. 
Moderne konferencefaciliteter, 
mødelokaler og grupperum. 
Gratis parkering.

Juelsminde by ligger lige udenfor døren, og der er ikke langt til byens sprudlende havnemiljø. Juelsminde by er beriget med mange 
spændende specialbutikker. Tag på sightseeing i området, hvor du finder alt fra museer til slotsbesøg. Ikke langt fra Juelsminde 
finder du Horsens og Vejle, som indbyder til shopping og mange kulturelle oplevelser.

Hotel Juelsminde Strand ligger i naturskønne omgivelser,  
omgivet af Tofteskoven, og i kort gåafstand  

til strand, havn og Juelsminde by.

Hotellet råder over 70 skønne og hyg-
gelige værelser, alle med eget bad og 
toilet, TV, gratis trådløst internet. Der 
er desuden elevator. Flere værelser 
har udsigt over byen og Kattegat.

Juelsminde er en lysthavnsby i Østjylland. Juelsminde er kendt for sine 
gode badestrande og er én af få havne i Danmark, hvor der stadig fiskes fra.

Hotellets restaurant serverer mad i 
topklasse. Glæd jer til en spændende 
varieret menu, hjemmelavede speciali-
teter, flere lokale råvarer, og ikke mindst 
et stort udvalg af lækre øl og vine. 

Tillader vejret det, er der mulighed for 
at spise på terrassen med udsigt til 
Kattegat.

Velkommen i Juelsminde

Hotel Juelsminde Strand · Vejlevej 3 · 7130 Juelsminde
Tlf. + 45 75 69 00 33 · info@jmstrand.dk · www.jmstrand.dk. 

Hotelkategori:

FORKÆLELSE
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Velkommen ved Fredericia

Kongen gav kroen sit navn.  
Det første de fleste studser over, når de hører om Kryb-i-Ly Kro, er navnet.  
Ifølge overleveringen stammer det fra 1737, hvor Christian VI passerede Søholme Kro - netop som et voldsomt 
uvejr brød løs. Kongen råbte derfor til de lokale bønder, at de - ligesom han - skulle krybe i ly på kroen.  
Tilsyneladende var kongen så tilfreds med det traktement, han fik på kroen, at han efterfølgende gav den  
kongelige privilegier. Kroen var på et tidspunkt en del af Høneborg Slot - deraf hønen på kroens gamle logo.

VÆRELSER ØVRIGE FACILITETER

Hotellet er placeret i rolige 
omgivelser på landet mellem 
Fredericia og Kolding.  
Der venter et væld af oplevelser 
inden for kort afstand. Besøg fx 
Madsby Parken i Fredericia, gå 
tur på volden i Fredericia eller tag 
på Bridge walking på Den Gamle 
Lillebæltsbro.

Kryb-i-Ly’s historie går tilbage til 1600-tallet og har tidligere været en del af  
Høneborg Slot. Den traditionsrige landevejskro ligger i naturskønne 

områder tæt på Lillebælt. Den romantiske indretning gør kroen til  
et yndet mål for fester og konferencer.

RESTAURANT

Kryb i Ly kro · Kolding Landevej 160 · Taulov · DK-7000 Fredericia
Tlf. +45 7556 2555 · krybily@krybily.dk · www.krybily.dk

Hotelkategori:

FORKÆLELSE

Hotellet tilbyder faciliteter til både 
afslapning og motion. På hotellet 
ligger en indendørs svimmingpool 
samt sauna, åbent fra kl. 06.00-22.00.
Derudover er der mange løbe- og 
gåruter i de naturskønne omgivelser 
omkring hotellet. 
Der kan slappes af i vores hyggelige 
pejsestue, som også indeholder et  
lille bibliotek, skak og andre spil - eller 
tag et spil billard i billardrummet. 

Hotellets restaurant laver traditionel 
kromad. Åbent alle dage året rundt fra 
kl. 11.30 - 21.30.

Hotellet har 77 værelser, heraf 33 
dobbeltværelser, 15 enkeltværelser, 7 
familieværelser, 20 twin værelser og 
1 business værelse samt 1 superior 
værelse. 
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Velkommen i Ribe

Ribe er Nordens ældste by - beliggende i UNESCO verdensarv området Vadehavet - som strækker sig helt ned  
til Holland. Danmarks første Domkirke står smukt midt i Centrum og fortæller historien om Ansgar, men  
også Sct. Katrine klosteret, hvor man af og til kan møde nonnerne fra. I byen finder du også vikingehistorien.

VÆRELSER ØVRIGE FACILITETERRESTAURANTER

Hotellet råder over to restauranter.  
Restaurant Dagmar (åben kl. 18.00 - 
21.00) står for det mere klassiske -  
med vægt på det Franske og  
Nynordiske køkken, og  
Vægterkælderen (åben kl. 12.00 - 16.00 
og kl.17.00 - 21.00) med et mere  
let og traditionelt køkken. 
Begge restauranter er lukket om  
søndagen fra 1. november til 1. april.

Hotellet har et Vinotek i kælderen, 
hvor man kan købe vin og lokale 
specialiteter. 

Hvis man har en Android smartphone, 
opfordrer vi til at downloade app´en: 
Ribe Parking, hvor man får en oversigt 
over parkeringspladser i Ribe.

Hotellet ligger centralt for besøg til attraktioner og seværdigheder i området. Der venter et væld af oplevelser inden for kort 
afstand.  Besøg Ribe Domkirke, som er hotellets nabo, Ribe Vikingecenter eller det internationale anerkendte Vadehavscenter.
Ribe Golfklub ligger 8 km fra hotellet og Ribe Fritidscenter tilbyder både svømmehal, fitness og andre aktiviteter.

Hotel Dagmar er bygget i 1581 og ligger ved Ribe Domkirke. Gå på historisk 
opdagelse på Danmarks ældste hotel - her er mange spændende detaljer. 

Med Restaurant Dagmar og Vægterkælderen tilbyder 
Hotel Dagmar en bred vifte af kulinariske oplevelser, 

der kan tilfredsstille selv den mest kræsne gane. 

Hotellet har 59 charmerende værelser, 
hvoraf de 11 er nye, moderne men 
stadig charmerende værelser, og  
placeret tæt på hotellet. De fleste af 
værelserne har sprossevinduer og 
”skæve” gulve.  
Værelserne har forskellige størrelser 
og er individuelt indrettede, men alle 
med eget bad/toilet, TV og gratis 
trådløst internet. 

PARKERING

Hotel Dagmar · Torvet 1 · 6760 Ribe
Tlf. +4575420033 · info@hoteldagmar.dk · www.hoteldagmar.dk

Hotelkategori:

FORKÆLELSE
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Velkommen i Næstved

I midten af 1700-tallet var bygningen ejet af vinhandleren Mathias Hansteen, der i 1752 sendte  
en forespørgsel til Kong Frederik 5., om hans datter måtte overtage hans privilegium til at drive kro, 
når han døde. I 1754 overtog hun vinhandlen, og gården, hvorfra den foregik, fik navnet Vinhuset. 
Hun arvede samtidig faderens privilegium, der gav eneret til at sælge vin og fransk brændevin.

VÆRELSER

PARKERING

RESTAURANTER

Nyd de dejlige retter fra à la carte 
kortet i Restaurant Vinhuskælderen i 
kælderen med de smukke hvælvinger,  
der kan dateres helt tilbage til 
1500-tallet. Her kan nydes et godt 
måltid mad i helt unikke og historiske 
rammer fra kl. 18.00 - 22.00 - dog 
kl.18.00 - 23.00 lørdag. Søndag er res-
tauranten lukket. Restaurant Bytinget 
ligger i den fredede del af bygningen 
og er hotellets morgenmads- og 

Hotellet har kursusfaciliteter på op 
til 140 deltagere fordelt på 4 plenum-
lokaler og 5 grupperum. Det er lyse og 
nostalgiske mødelokaler, hvor ét har 
egen udgang til vores dejlige gårdhave, 
som er en rar afveksling til de små 
pauser. Der er des uden god mulighed 
for gruppearbejde i ”Tapasbaren”. 

opholdsrestaurant med udsigt ud til  
Vinhusgade og Sct. Peders Kirkeplads.

Næstved er én af Danmarks ældste 
byer og oser af kultur og historie.
Ved ophold på Hotel Vinhuset i 
centrum af Næstved er der både 
mulighed for shopping og byvandring 
mellem de gamle bygninger.
Gavnø Slot, Karrebæksminde/
Enø,  Bonbon Land og Camp  
Adventure er seværdigheder, der  
alle ligger under 20 minutters  
kørsel fra Næstved.

Hotel Vinhuset oser af atmosfære i sine historiske rammer. 
Vinhuset har været byens hotel siden 1778 - og dele af den fantastiske bygning 

går helt tilbage til 1500-tallet. 

I 1754 fik Maren, datter af afdøde vinhandler Hansteen, lov til at fortsætte vinhandlen 
af kongen - og siden har bygningen heddet Vinhuset.

Hotellet har 56 individuelle og velind-
rettede værelser med en helt unik stil.

Der er mulighed for parkering foran 
hotellet, hvis der er ledige pladser. 
Ellers er der en stor gratis parkerings-
plads 100 meter derfra. Den offentlige 
parkeringsplads ligger umiddelbart 
nedenfor Sct. Peders Kirke og har 
indkørsel fra Havnegade.

ØVRIGE FACILITETER

Hotel Vinhuset · Sct. Peders Kirkeplads 4 · 4700 Næstved   
Tlf. +45 5572 0807 · vinhuset@danske-hoteller.dk · www.hotelvinhuset.dk 

Hotelkategori:

FORKÆLELSE



  

Danske Hoteller A/S er nu i sit segment det største hotelselskab i Danmark målt på antal enheder - nemlig 23 hoteller. Danske Hoteller ønsker som 
udgangspunkt at eje de bygninger, hvori hoteldriften afvikles, men der er dog i vor strategiramme åbnet mulighed for, at vi også kan leje hoteller.
Vore samlede aktiver andrager over 300 mio. kr. og består primært af bygninger. En del af vore bygninger er fredede, og det er vigtigt for koncernen 
at bevare de særlige særpræg, som mange af vore hoteller har, for nogle af dem har flere århundreders historie. Vi ønsker herigennem at bevare 
dansk historie og danske værdier.

Danske Hoteller blev startet i 1990, da en gruppe erhvervsfolk - med Erik Sophus Falck i spidsen - købte Dronninglund Hotel.  
I 1993 blev selskabet stiftet med dette hotel som eneste aktiv, og i 1994 blev Hotel Søparken tilkøbt - efterfulgt af Hotel Hjallerup 
Kro i 1997. Efter år 2000 blev koncernen meget mere aktiv med køb af nye hotelenheder, således at Danske Hoteller A/S-koncernen 
i dag omfatter følgende 23 hoteller:

• Dronninglund Hotel, Dronninglund (1990)
• Hotel Søparken, Aabybro (1994)
• Hotel Hjallerup Kro (1997)
• Hotel Medi, Ikast (2001)
• Østergaards Hotel, Herning (2003)
• Hotel Vildbjerg, Vildbjerg (2004)
• Hotel Falken, Videbæk (2005)
• Hotel Limfjorden, Thisted (2006)

• Hotel Vissenbjerg Storkro, Vissenbjerg (2006)
• Hotel Menstrup Kro, Menstrup (2007)
• Hotel Ringkjøbing, Ringkøbing (2008)
• Hotel Dagmar, Ribe (2009)
• Hotel Vinhuset, Næstved (2012)
• Hotel Phønix, Brønderslev (2013)
• Hotel Årslev Kro, Årslev ved Aarhus (2013)
• Hotel Marina, Grenå (2014)

• Hotel Norden, Haderslev (2015)
• Hotel Juelsminde Strand, Juelsminde (2015)
• Nørherredhus Hotel, Nordborg (2016)
• Hotel Lynggården, ved Herning (2016)
• Golf Hotel Viborg, Viborg (2018)
• Hotel Ansgar, Esbjerg (2019)
• Hotel Kryb i Ly Kro, Fredericia (2019)

Danske Hoteller A/S har udviklet sig til at være en landsdækkende hotelkæde bestående af  
23 individuelle hoteller og kroer med hvert sit charmerende særpræg og hyggelige atmosfære. 

Med etableringen af Danske Hoteller A/S i 1990 kan hotelkæden således i 2020 
fejre 30 års jubilæum som aktør på det danske hotelmarked - og det er vi meget stolte af.

1990 2020

3O ÅRS 
TRO HOTEL TJENESTE

Arrangementer
Få flere oplevelser med Danske Hoteller. På vores  
23 hoteller og kroer afholdes hvert år mange forskellige 
arrangementer. Det kan være koncerter, jazzaftener,  
åbent hus, Valentines arrangementer, frokoster,  
vin- og ølsmagninger og østers safari og meget mere.

Find mere information på  
www.danske-hoteller.dk/arrangementer

Køb et værdibevis på www.danskehotelophold.dk 
og beslut dig for datoen senere.

På Danskehotelophold.dk har vi samlet alle de gode tilbud fra 
vores 23 hoteller rundt om i det danske land. Alt sammen, så 
du kan få det bedst mulige ophold til den bedst mulige pris.

Her modtager du et værdibevis direkte på din mail, når du 
har fundet det ophold, du ønsker at komme på. Derefter kan 
du altid ringe til hotellet og aftale ankomst, når du har fået 
overblik over kalenderen og ved, hvornår du vil afsted.

Vi udskifter løbende vores udvalg af ophold, således  
der altid er nye og spændende ophold på siden.
 
Danskehotelophold.dk - gode oplevelser, når du har tid.



23 individuelle danske hoteller

Se mere på
www.danske-hoteller.dk

Hotelkategori: Hotelkategori:

OPLEVELSER VANDKANTEN

KLASSISK

Hotel Phønix, Brønderslev
Tlf. 98 82 01 00 

Dronninglund Hotel
Tlf. 98 84 15 33

Hotel Hjallerup Kro
Tlf. 98 28 10 11

Hotel Lynggaarden, Herning
Tlf. 58 55 22 00

Hotel Vildbjerg
Tlf. 97 13 11 00

Hotel Falken, Videbæk
Tlf. 97 17 15 50

Hotel Årslev Kro, Brabrand
Tlf. 86 26 05 77

Hotel Medi, Ikast
Tlf. 97 15 19 44

Østergaards Hotel, Herning
Tlf. 97 12 45 55

Hotel Ansgar, Esbjerg
Tlf. 75 12 82 44

Hotel Vissenbjerg Storskro
Tlf. 64 47 38 80

Hotel Menstrup Kro, Næstved
Tlf. 55 44 30 03

Hotel Søparken, Aabybro
Tlf. 98 24 45 77 

Hotel Limfjorden, Thisted
Tlf. 97 92 40 11

Hotel Marina, Grenå
 Tlf. 86 32 25 00

Hotel Norden, Haderslev 
Tlf. 74 52 40 30

Nørherredhus Hotel, 
Nordborg

Tlf. 74 45 01 11

  

Golf Hotel Viborg
Tlf. 86 61 02 22

Hotel Ringkjøbing
 Tlf. 97 32 00 11

Hotel Juelsminde Strand, 
Juelsminde

 Tlf. 75 69 00 33

Kryb i Ly Kro, Fredericia
Tlf. 75 56 25 55

Hotel Dagmar, Ribe
Tlf. 75 42 00 33

 Hotel Vinhuset, Næstved.
 Tlf. 55 72 08 07

FORKÆLELSE
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