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Indland

Carl Holst stopper i
politik: Jeg fortryder
ingenting

Strandhotellet i Blokhus er nyeste skud på stammen af de populære badehoteller. Foto: Annett
Bruhn

Esbjerg

0 kommentarer

Autensitet
På nogle af Danmarks ældste
badehoteller som Brøndums
Hotel, Ruths Hotel og Svinkløv
Badehotel, der genåbner næste
år, er gæsterne kommet
generation efter generation
gennem ﬂere hundrede år.
Indenfor de sidste ti år har der
dog været øget interesse for at
bo på landets omkring 40
badehoteller i rolige og trygge
omgivelser tæt på havet.

Blufærdighedskrænkelse:
Cyklede onanerende
rundt i park
Sønderborg

Tre butikker lukker i
Borgen

Artiklen fortsætter efter annoncen

Regionalt

Stormen Johanne har
mistet pusten
Esbjerg

Arrangør bag aﬂyst
festival: Rygter satte
billetsalget i stå

- Der er noget autentisk over badehotellet, fordi det var der, den danske
ferietradition begyndte i trediverne da borgerskabet skulle til vandet og
ud at bade med badedragt og en snor om livet, fortæller Mads Sand,
sekretariatschef for Dansk Turismefremme:
ESBJERG

- Det er fortællingen om den rigtige måde at holde ferie på, vi gerne vil
være en del af.
https://www.jv.dk/Indland-Danmark/Derfor-tager-vi-paa-badehotel/artikel/2521629
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Der er noget hjemligt over badehotellet, som man vender tilbage til,
hvor man kender personalet og føler sig som en del af en mindre,
eksklusiv enhed. Her får man noget for pengene

Annonce

Atmosfære
Der er en særlig atmosfære på et badehotel. Det er ikke som at tage på
ferie i en by.
Tager man til havet, drejer det sig om naturoplevelser, gastronomi og ro
og fred, fortæller Peter Pestersen, der er indehaver af Hjerting
Badehotel.
- Vores hotel hed badehotel indtil 60'erne, hvor der kom badeforbud, og
navnet derfor ikke længere gav mening. For mig har det været en drøm
at få det gamle navn tilbage, og det ﬁk vi i 2008 samtidig med en
gennemrenovering af hotellet. Der kørte netop på det tidspunkt nogle
dokumentarudsendelser om de gamle badehoteller, og så kom også tvserien "Badehotellet".
Det ﬁk kortlagt historien om badehotellet, som mange har taget til sig.
Det ramte vi rigtig godt.
- Før var vores gæster mest forretningsfolk, der kun overnattede en
enkelt nat eller to, og morgenmaden var overstået klokken otte. Nu bor
vores kunder tre til syv dage på hotellet. De kommer dryssende til
morgenmaden, læser deres avis, går en tur på stranden og sidder i
lobbyen og læser en bog.
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Prisen for Obamabesøg holdes
hemmelig
SENESTE NYT

Sikkerhed
Turister vægter kvalitet i produktet og især tryghed meget højt, og der
er de seneste år kommet en øget interesse for destinationer, der er
tættere på.
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Frederik Rønnow før tysk debut:
Selvfølgelig er jeg spændt
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Peter Madsen overfaldet af ung
medfange

Vi har endnu ikke lavet nøjagtige undersøgelser, der kan fortælle, om
det er terror-truslen, der spiller ind, men sikkerhed er en stor faktor - vi
rejser ikke så langt væk mere, fortæller Peter Krusborg, der er
marketingschef for Norge og Sverige hos Visit Denmark.
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er en mandeklub
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Seniorer blev klogere
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Traktorer trækker igen i Jels
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Pilotstrejke i Ryanair giver to
aﬂyste ﬂy i København
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Rusland: Flere USA-sanktion er at
erklære økonomisk krig
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Det blev dyrere at holde ferie i juli

- Moderne turister ønsker ro fra en travl hverdag, og i takt med at vi
lever mere og mere digitalt, har vi fået et endnu større behov for at
komme væk fra den daglige trummerum.
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