
 

 

  

Amerikaans tulpenwelkom voor Waldorf Astoria Amsterdam 

 

Fotopersbericht (foto vrij voor publicatie) 

Als de tulpen in bloei staan… 

…. Is het Waldorf Astoria Amsterdam klaar. Die belofte durft Roberto 

Payer (r) wel aan. Samen met tuinontwerpster Saskia Albrecht (m) en 

hovenier Jeroen Visser (l), plantte de directeur dinsdag 19 november de 

eersten van maar liefst 5.000 tulpenbollen in de binnentuin van het luxueuze 

hotel aan de Herengracht, dat voorjaar 2014 haar deuren opent. 

  

De tuin wordt bezaaid met Amerikaanse tulpensoorten, zoals the American 

Dream, Silverstream, Foxtrot, Fly Away, Portland, Boston en Washington. 

Een verfijnde combinatie die komend voorjaar in een chique, kleurrijke 

tulpentuin zal resulteren. 

  

Het publiek kan in het weekend van 3 en 4 mei 2014 het Amerikaanse 

tulpenwelkom voor het Waldorf Astoria in alle pracht bewonderen, tijdens de 

‘Tulpen Dagen Amsterdam’. Behalve in de tuin van het Waldorf Astoria, 

worden dat weekend 15 andere grachtentuinen vol kleurrijke tulpen 

opengesteld voor bezoekers. 



- ###-  

Over Waldorf Astoria Amsterdam 

Het elegante en statige Waldorf Astoria Amsterdam zal over 93 luxe kamers en 

suites beschikken. Het hotel is gevestigd aan de Herengracht 542-556, in zes 

grachtenpanden uit de 17
e
 en 18

e
 eeuw. De unieke entree en majestueuze trap naar 

een ontwerp van Daniel Marot, architect van Koning-Stadhouder Willem III, verlenen 

het hotel zijn grandeur. De centrale locatie, aan de mooiste gracht van Amsterdam, 

maakt het tot een ideale plek om de stad in al zijn gedaantes te ontdekken en te 

beleven. Daarnaast biedt het hotel gelegenheid tot ontspannen in een luxe boutique 

spa en kunnen gasten genieten van exquise gerechten en drankjes in de 

verschillende restaurants en een bijzondere cocktailbar. Kijk voor meer informatie 

over Waldorf Astoria Amsterdam of Waldorf Astoria hotels op 

www.waldorfastoria.com of http://news.waldorfastoria.com. 

  

Over Waldorf Astoria Hotels & Resorts 

Waldorf Astoria Hotels & Resorts is een keten van 24 unieke hotels en resorts, elk 

met een eigen verhaal en identiteit, op de meest gewilde locaties ter wereld. De 

hotels hebben een aantal dingen gemeen: een inspirerende omgeving en een 

ongeëvenaard serviceniveau. De True Waldorf Service staat elke keer weer garant 

voor een onvergetelijk verblijf. Persoonlijke assistenten bieden service op maat en 

staan de gast vanaf reservering tot check-out met raad en daad 

terzijde. Toprestaurants, 12 golfbanen van wereldklasse en 23 luxe spa’s: Waldorf 

Astoria staat garant voor unieke locaties en onvergetelijke ervaringen. Waldorf 

Astoria is het luxemerk van hotelketen Hilton Worldwide. Er bestaan inmiddels 

plannen om nog 12 nieuwe Waldorf Astoria Hotels te openen. Ervaar zelf het Waldorf 

Astoria en reserveer via www.waldorfastoria.com of lees meer 

op http://news.waldorfastoria.com. 
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