
Molskroen udvider med luksuriøst strandhotel 
 
Drømmen om at skabe et helt ekstraordinært åndehul på den smukke Mols-egn er 
blevet en realitet for ejerne og ægteparret Vivi og Henrik Frederiksen. Først med 
genåbningen af Molskroen i 2013 og nu med det helt nye Molskroen Strandhotel, der 
allerede vil stå færdigopført og klar til gæster fra den 10. april i år.    
 
Selvom der er fart på Molskroens ejere Vivi og Henrik Frederiksen er de i den grad stadig til 
stede og fuldt ud funderet i den lokale egnshistorie med respekt for den traditionelle 
arkitektur og sæsonernes indvirkning på baghavens fauna. De brænder for at tilføre nyt liv til 
egnen – både for turister men især også for lokalbefolkningen.  
 
Med ejernes forståelse for kvalitet og detaljer blev restaureringen af Molskroen omhyggeligt 
igangsat med særlig indsigt i den historiske bygnings arkitekt Egil Fischers oprindelige tanker 
og visioner. ”Bindingsværket, udskæringerne, sjælen og charmen blev bevaret. Men der var 
brug for at løft, så vores gæster kan få det bedste fra de to verdener. Historiens vingesus 
kombineret med moderne komfort ,” fortæller Henrik Frederiksen.             
 
Molskroen blev således genåbnet i foråret 2013.  ”Vi elsker Mols-egnen, og vi har en ægte 
kærlighed til at yde området den opmærksomhed, de smukke omgivelser fortjener. Vi glæder 
os hver dag over, at give vores gæster et helt særligt ophold her på Molskroen – ikke mindst 
med Wassims sublime mad. Jeg glæder mig til, at kunne fuldende oplevelsen med vores helt 
nye skønne strandhotel, der kommer til at ligge bare et par hundrede meter fra selve 
Molskroen.” fortæller Vivi Frederiksen.  
 
Opførelsen af strandhotellet er i fuld sving og er skabt og tegnet ud fra tanken om det, man 
kan kalde afslappet luksus. Stemningen skal være uhøjtidelig, hvor materialer i absolut 
særklasse skal underbygge tilhørsforholdet med Molskroen.  
 
Molskroens Strandhotels gæster kan glæde sig til at nyde godt af hele to restauranter. Dels 
den velrenommerede restaurantkæde, A Hereford Beefstouw, og ikke mindst Molskroens 
Brasserie, hvor opmærksomheden bliver lagt på den friske fisk med ny international chefkok 
ved rorpinden. Sammen med Molskroen bliver der med Strandhotellet således alt i alt tre 
sublime restauranter, som gæsterne får mulighed for at nyde.  
 
Molskroens Strandhotel ligger - som navnet antyder helt ud til vandet - med fantastisk udsigt 
fra de fleste værelser.  Alle stilrene og i høj kvalitet. Perfekt til en forkælelsesweekend, 
miniferie eller som konferencested i fantastiske naturomgivelser for foden af Mols bjerge.   

 



 

 
Infoboks:   

- Molskroens Strandhotel kommer til at tilbyde koncerter med jazz og 
intimkoncerter i løbet af sæsonen. 

- Hotellet har sammen med Molskroen i alt 48 værelser og er oplagt til 
bryllupper, konfirmationer og konferencer. Det nye Molskroen Strandhotel 
opføres i de bedste materialer med 29 værelser, 2 suiter, lounge bar, stor 
udendørs terrasse med havudsigt. Hertil møde – og konferencefaciliteter samt 
festlokaler med plads til 140 gæster. 

- Det ligger ejerne meget på sinde at alle skal have mulighed for at nyde et 
ferieophold på bedste vis, derfor er der handicapværelser til rådighed med de 
nødvendige faciliteter.  

- Molskroens Strandhotel åbner den 10. April  2014.  
- Se mere på molskroen.dk 
 

 
Baggrund: 
Foråret 2011 var startskuddet på det første byggeprojekt for Molskroens ejer, 
ægteparret Vivi og Henrik Frederiksen, Lyngsbækgaard Gods. Det velkendte, gamle 
skomagerhus i Ebeltoft by, gennemgik en gennemgribende renovering med respekt for 
den oprindelige arkitektur og bindingsværk og fremstår i dag som en moderne 
restaurant med navnet ’Støvlen’ til glæde for både lokale og turister. De visionære ejere 
havde mod på mere og det nyrenoverede Molskroen, med hotel og gourmetrestaurant i 
særklasse klar i foråret 2013 
 
Kontakt venligst Susanne Carstens på mobil 26 80 99 09, for yderligere information. 

 
 
  
  


