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Waldorf Astoria Amsterdam zet nieuwe beautystandaard met Guerlain Spa  

 

 

 

Amsterdam, 20 februari 2014 - Waldorf Astoria Amsterdam gaat een exclusieve 

samenwerking aan met het luxe Franse beautymerk Guerlain. De eerste Guerlain Spa 

in de Benelux wordt gevestigd in het Waldorf Astoria Amsterdam aan de Herengracht 

542 - 556 en opent dit voorjaar haar deuren, tegelijk met het nieuwe hotel. In de 

stijlvolle en serene ‘World of Guerlain’ worden hotelgasten en bezoekers verwelkomd  

voor een tailor made persoonlijke beautybehandeling op basis van de ongeëvenaarde 

expertise en met de exclusieve producten van Guerlain.   

 

World of Guerlain 

De exclusieve Spa in Waldorf Astoria Amsterdam is een bijzondere aanwinst voor spa- 

en wellnessliefhebbers in de Benelux. In de World of Guerlain kunnen hotelgasten en 

bezoekers zich onderdompelen in de legendarische luxe van Waldorf Astoria en zich 

overgeven aan een persoonlijke beautybehandeling die alle zintuigen streelt en voor 

volmaakt welbevinden zorgt. En dat alles op een van de mooiste locaties van de 

hoofdstad. De World of Guerlain is een plek om volledig tot rust te komen.  
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De luxueuze Spa, met relaxing lounge en drie behandelkamers, is riant gelegen op de 

benedenverdieping, grenzend aan de fraaie binnentuin. Het stijlvolle interieur, in 

combinatie met subtiel toegepaste neutrale kleuren, verlenen de Spa een serene sfeer.  

 

Spabezoekers kunnen tevens gebruikmaken 

van andere exclusieve faciliteiten, waaronder 

sauna, stoomcabine, een verwarmd 

binnenzwembad en heerlijke 

ontspanningsruimte, met uitzicht over de tuin.  

 

De behandelingen worden uitgevoerd door speciaal opgeleide en gekwalificeerde 

Guerlain-schoonheidsspecialistes. Alle behandelingen zijn gebaseerd op de befaamde 

Guerlain-massagetechniek, bekend sinds 1939, toen het merk het eerste ‘Institut de 

Beauté’ opende in Parijs. 

 

Persoonlijke behandelingen 

Een behandeling in de Guerlain Spa is voor elke gast een unieke en persoonlijke 

ervaring. Geen enkele behandeling zal hetzelfde zijn. Op basis van een huidanalyse en 

een uitgebreide diagnose wordt een exclusieve, tailor made behandeling samengesteld 

naar de wensen en behoeften van de gast. Door de ultieme combinatie van 

therapeutische kennis en esthetische expertise ervaart elke gast de ware essentie van 

Guerlain. Het aanbod aan exclusieve behandelingen in de Spa weerspiegelt de luxe en 

elegantie van Waldorf Astoria Amsterdam. Behalve de bekende Guerlain Signature 

Treatments en de vermaarde Guerlain Facials zal specifiek voor de Spa in Waldorf 

Astoria Amsterdam een behandelprogramma worden ontwikkeld. Ook zullen exclusieve 

Guerlainproducten verkrijgbaar zijn.  
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Roberto Payer, General Manager van het Waldorf Astoria Amsterdam: “We vinden het 

fantastisch dat Guerlain, met haar wereldvermaarde reputatie als beautyinstituut, onze 

exclusieve Spa-partner wordt. Met deze Spa zetten we een nieuwe beautystandaard in 

Amsterdam. De World of Guerlain in het Waldorf Astoria Amsterdam wordt een echte 

parel in het hart van de stad; een beauty-toevluchtsoord voor zowel hotelgasten als 

andere spa- en wellnessliefhebbers uit het hele land.”  

 

Louis de Vilmorin, International Spa Director van Guerlain is trots dat Guerlain haar 

naam verbindt aan de Spa in het nieuwe Waldorf Astoria Amsterdam. “Hier ervaren 

gasten, net als in Parijs, de excellente, authentieke service op het allerhoogste niveau 

van ons nieuwe House of Guerlain.”  

 

Louise Moore, director of spa operations and development, Hilton Worldwide voegt 

daaraan toe: “Met een vergelijkbare lange en interessante geschiedenis, past Guerlain, 

opgericht in 1828, perfect in de historische setting van Waldorf Astoria Amsterdam. Met 

deze vijfde Guerlain Spa binnen een Waldorf Astoria hotel of resort, verstevigen wij het 

samenwerkingsverband tussen deze twee toonaangevende merken die beide synoniem 

zijn voor authentieke luxe en ongeëvenaarde, persoonlijke ervaringen.”  

### 

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 

17e en 18e 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. Kijk voor meer informatie op 

www.waldorfastoria.com/amsterdam. 
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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. Kijk voor meer informatie over Waldorf Astoria hotels 

en resorts op www.waldorfastoria.com of http://news.waldorfastoria.com. 
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