Pressemelding
Holmestrand Fjordhotell gjenåpnes med ny driver
Vi kan med glede informer at hotellet gjenåpner lørdag 26. juni 2021 etter at pandemien stengte alt
form for drift september 2020.
Hotellet har stor betydning for alle som bor i Holmestrand og mens vi har vært stengt grunnet
pandemien har vi mottatt flere forslag fra lokale aktører om konsepter for videre drift. Etter en
evaluering kan vi i dag meddele at vi har gjort en avtale om leie av hotellet med en gruppe
lokalaktører fra Holmestrand som vil lansere et spennende og variert konsept .
Leieavtalen sikrer at hotellet kan drives videre, samt at det bidrar til lokal verdiskapning i enda større
grad. I tillegg vil produktet Holmestrand Fjordhotell styrkes med mange nye og spennende tjenester
som for eksempel utvidet serveringskonsept med lounge og flere spennende arrangementer, egen
butikk, eget velvære avdeling, samt at hotellet blir en base for kursvirksomhet innen lederutvikling og
rådgiving. Det vil medfør til at hotellets attraksjonsverdi økes betydelig, og at «Destinasjon
Holmestrand» vil appellerer til et enda større publikum fremover. Dette er godt nytt for alle!
Styrets leder Thomas Domino Lie sier i en kommentar:
«De siste 18 månedene har vært meget krevende for oss og hele hotellbransjen. Vi er derfor
veldig glade for å kunne inngå en leieavtale med denne gruppen fra Holmestrand som vil sikre
videre drift av hotellet, samtidig som det vil styrker produktet fremover.
Hotellet er en viktig aktør i det lokale samfunnet og det er derfor ekstra gledelig at vi kan
sikrer lokal verdiskapning i enda større grad. Vi er helt sikre på at samtlige av våre kunder vil
opplever denne endringen som svært positive, og vi gleder oss allerede til å ønske de
velkommen tilbake»
Talsperson for de nye drivere Mona Steenberg Gran sier i en kommentar:
«Vi har lyst til å skape et sted med energi, sjel og god atmosfære, noe unikt for våre gjester i
dette flotte hotellet. Vi synes at byen fortjener at hotellet er åpent for innbyggerne,
næringslivet og ikke minst gjester som kommer til Holmestrand.»
Hotellet åpnes allerede lørdag 26. juni med eget arrangement, «Midtsommerskonsert med Pernille».
For påmelding og mer informasjon se https://holmestrandfjordhotell.no/lenkekommersenere

For ytterligere informasjon og spørsmål kan Thomas Domino Lie kontaktes på tlf.: 474 63 763 eller på
epost: tl@holmestrandfjordhotell.no eller Mona Steenberg Gran kontaktes på tlf.: 412 05 157 eller
på epost mona@ledervekst.no
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