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Spontane ‘Thank You’ actie team Waldorf Astoria Amsterdam 

 

Amsterdam, 20 oktober 2017: De vermelding op plaats 10 van de vijftig beste hotels ter wereld 

volgens de Amerikaanse Conde Nast Traveler was reden voor het medewerkersteam van 

Waldorf Astoria Amsterdam voor een spontane actie op het bordes van het hotel aan de 

Amsterdamse Herengracht. Meer dan 30.0000 lezers wereldwijd stemden voor de Reader’s 

Choice Awards. De vijftig beste hotels onderscheiden zich voor gasten met een memorabel 

verblijf dankzij de sublieme locatie, service, stijl en goed eten.  

### 



	 	 	 	
Over Waldorf Astoria Amsterdam 
Het elegante en statige Waldorf Astoria Amsterdam, geopend in mei 2014, is gevestigd aan de 
Herengracht 542-556, in zes monumentale panden uit de 17e en 18e eeuw, met elk een eigen verhaal. 
De entree en majestueuze trap naar een ontwerp van Daniel Marot, architect van Koning-Stadhouder 
Willem III, verlenen het hotel zijn grandeur. Het hotel beschikt over 93 luxe kamers en suites, de 
exclusieve Guerlain Spa, het twee-sterrenrestaurant Librije's Zusje en Goldfinch Brasserie. 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. Meer informatie waldorfastoria.com/amsterdam. 

Over Waldorf Astoria Hotels & Resorts 
Waldorf Astoria Hotels & Resorts is een portfolio van 26 hotels en resorts op de meest gewilde locaties 
ter wereld. Een inspirerende omgeving en een ongeëvenaard serviceniveau vormen de verbindende 
factor van de hotels. De True Waldorf Service staat elke keer weer garant voor een onvergetelijk verblijf 
vanaf het moment dat de gast boekt tot en met check-out. Waldorf Astoria maakt deel uit van het 
wereldwijd toonaangevende hospitalitybedrijf Hilton. Ervaar zelf het Waldorf Astoria en reserveer 
via www.waldorfastoria.com; lees meer op http://news.waldorfastoria.com of volg het merk via Twitter, 
Instagram en Facebook. 	


