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Omsætningen har
i 2004 levet op
til eller overgået
forventningerne
for hovedparten af
hotellerne

,,

For 2005 er optimismen endnu
mere udtalt. Her
forventer 79 procent en højere belægningsprocent,
og 72 procent har
hævet priserne

Efter nogle svære år er optimismen på vej tilbage i det danske hotelerhverv. Det
viser en undersøgelse, som HORESTA har lavet blandt sine medlemmer.
Mens hotellerne kom ud af både

meget tilfredse eller særdeles tilfredse

2002 og 2003 med nulvækst i antal-

med omsætningens udvikling.

let af gæster og overnatninger, har
omsætningen i 2004 levet op til

I forårsmånederne marts, april og maj

eller overgået forventningerne for

voksede gruppen af tilfredse hoteller

hovedparten af hotellerne, og glæden

til 66 procent, og i sommermånederne

over udviklingen har taget til i løbet af

juni, juli og august var det 75 procent,

året.

der glædede sig over de opnåede
resultater.

I vintermånederne januar og februar
var 63 procent af hotellerne tilfredse,

Gennemsnitlig værelsespris fra januar - august 2004
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Tal fra Danmarks Statistik viser da også,

Tre amter har opnået næsten det samme

at det samlede overnatningstal på landets

overnatningstal som i 2003 - Vejle,

hoteller er vokset med 3,0 procent, når man

Ringkøbing og Nordjylland - mens Ribe,

sammenligner de første otte måneder af

Roskilde, Frederiksborg, Århus og Viborg

2004 med den samme periode i 2003.

har haft tilbagegang.

Det er særligt hovedstadsområdet, som

Men det er da også det stigende antal

har fået glæde af fremgangen. Hotellerne

overnatninger, som indtil nu har skabt

i Københavns kommune har fået 13,4

omsætningsfremgangen. Mens antallet af

procent flere overnatninger, mens Køben-

solgte værelser altså er steget med omkring

havns Amt har øget med 12 procent. Andre

3,0 procent, har prisstigningerne knapt nået

amter med fremgang er Vestsjælland, Stor-

niveauet for inflationen.

strøm, Fyn, Sønderjylland og Bornholm.

Solgte værelser fra januar - august 2004
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Næsten halvdelen af hotellerne i under-

Der er imidlertid udsigt til at der kan opnås

søgelsen har svaret, at de har øget prisen

højere priser i resten af 2004 og henover

med 0-5 procent. Resten af hotellerne

2005.

fordeler sig nogenlunde ligeligt på to
grupper: Cirka en fjerdedel af alle hoteller
har sat priserne op med mere end fem
procent, mens hvert tredje har måttet
sænke priserne for at holde på kunderne
og trække nye til.

- Vi forventer en nødvendig moderat prisjustering i opadgående retning. Der er altid
en smule forsinkelse, fra overnatningstallet
begynder at stige, til priserne følger efter,
siger Annette Vangstrup, der er afdelingsleder for Analyse & Udvikling i HORESTA.

Forventet ændring værelsespriserne 2005
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Fremtiden ser da også lys ud, hvis den

og 45 procent af hotellerne har hævet

lever op til hotellernes forventninger.

priserne.

Både når det gælder antallet af solgte
værelser og udviklingen i pris.

For 2005 er optimismen endnu mere
udtalt. Her forventer 79 procent en

I resten af 2004 forventer 63 procent

højere belægningsprocent, og 72

af hotellerne at sælge flere værelser

procent har hævet priserne.

end i den tilsvarende periode i 2003,

Eftertryk tilladt med
kildeangivelse.

Forventning til solgte værelser 2005
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