Danhostel Kerteminde & Skovpavillonen har fået vokseværk
I løbet af 2018 udvider Danhostel Kerteminde & Skovpavillonen med nye værelser, orangeri/café og meget
mere. I samme ombæring skifter stedet navn til Hotel Skovpavillonen & Danhostel Kerteminde.
2018 byder på forandringer for Skovpavillonen & Danhostel Kerteminde. Værtsparret Lene & John Haurits
påbegynder nemlig en større ombygning, som medfører en udvidelse på 15 værelser, orangeri/cafe, kursus& opholdslokale, et nyt stort lounge- og receptionsområde samt større køkkenfaciliteter. Lene & John
Haurits har igennem længere tid – de sidste 3-4 år, mærket en stigende efterspørgsel og har været nødsaget
til i flere og flere situationer at afvise forespørgsler på grund af manglende kapacitet. Derfor glæder de sig
nu over at udvidelsen bliver en realitet.
”Vi har længe arbejdet på projektet med udvidelse af vores dejlige sted i Kerteminde, bl.a. ændring af
lokalplanen for området, i et rigtigt godt samarbejde med Kerteminde Kommune, der bevirker at vi nu i
større omfang kan drive hotel-, kursus- og konferencevirksomhed. Vi er meget glade for, at vi nu har fået
muligheden. Dermed kan vi trække endnu flere møde- & kursusgæster til byen. Med udvidelse med et
orangeri ønsker vi at videreføre tankerne og konceptet omkring Cafè Nova og vil derfor i større grad kunne
servicere lokalt med bl.a. brunch-, frokost-, kaffe/kage-, fødselsdags-, barnedåbs- og mindearrangementer”
udtaler Lene & John Haurits
Forbipasserende og stedets gæster vil, når projektet er færdigt, kunne nyde lette retter, kolde og varme
drikke mv. i caféen/orangeriet.
Projektet vil blive udført i overensstemmelse og med udgangspunkt i de nuværende bygninger. Et
gennemgående visionstema for udvidelsen har været at skabe et åbent og lyst sted, tæt knyttet til skoven og
parken. Oplevelsen af skoven er således tænkt ind og er integreret som en del af byggeriet. De nye
bygninger formgives og detaljeres med udgangspunkt og inspiration i en nationalromantisk byggestil. Den
nye hovedfløj der danner ansigt for den samlede udvidelse udføres i en finere grad.
”I forbindelsen med udvidelsen og ændringen til også at omfatte hoteldrift, har vi foretaget en
strukturændring med udvidelse i den daglige ledelse. Thomas, vores ældste søn, som kommer fra en stilling
som souschef på Danhostel Copenhagen Amager, er nu indsat som daglig leder og forestår dermed den
væsentlige drift og kontakt med gæster og kunder. Vores anden søn, Rasmus, der har forestået driften af
Cafe Nova, er nu også en del af den daglige drift og det fremtidige Hotel Skovpavillonen & Danhostel
Kerteminde. Vi vil dog selv stadig være en stor del af driften men er dermed langsomt påbegyndt en
fremtidig overdragelse og generationsskifte” slutter Lene & John Haurits.
Udvidelsen og byggeforløbet vil foregå i etaper og forventes at tage det meste af 2018.
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