
 

 
 
 

Hilton presenteert exclusief aanbod van ‘uitzonderlijke ervaringen’ 
van haar luxe merken op een nieuw platform. 

 
 

 
 

Bewonder de grootste privécollectie van Louis Vuitton-koffers 
ter wereld 

 
Ontdek de mooiste plekjes van Nederland vanuit de lucht 

 
Neem een moment om te ontspannen in de grootste privétuin 

van Amsterdam 
 

Amsterdam, 27 juli 2018 Hilton heeft een innovatief webplatform gelanceerd met een reeks van 
nieuwe en exclusieve ervaringen, die worden aangeboden door haar luxe merken Waldorf 
Astoria Hotels & Resorts and Conrad Hotel & Resorts. De website prikkelt de zintuigen met 
ongekende mogelijkheden om lokale bezienswaardigheden, sfeer en smaken te beleven, 
waaronder de kans om in Amsterdam de grootste privécollectie ter wereld van Louis Vuitton- 
koffers te bewonderen; een gastronomische picknick te ervaren op Texel als tussenstop tijdens 
een helikoptervlucht over Noord-Holland en de Wadden, of om met behulp van een Headspace- 
meditatiesessie te ontspannen in het Theehuis in de privétuin van Waldorf Astoria Amsterdam. 

Bijna de helft (47%) van luxe reizigers plant het grootste deel van hun reis, inclusief tripjes ter 
plekke, voordat ze op reis gaan, zo blijkt uit recent wereldwijd onderzoek van Hilton. Daarbij 
maakt 20% van deze reizigers gebruik van een loyaliteitsapp of ‘digitale conciërge’. Met de 
lancering van het nieuwe platform Luxury Experiences (www.explore.hilton.com/luxury) kunnen 
gasten nu exclusieve, authentieke, lokale ervaringen boeken op bestemmingen in heel Europa, 
het Midden-Oosten en Afrika. 



Dominique Piquemal, Vice President Luxury Operations EMEA bij Hilton, zegt: "Meer dan ooit 
zijn luxe consumenten op zoek naar unieke mogelijkheden en ongeëvenaarde ervaringen. Ons 
nu gelanceerde Luxury Experiences-platform maakt het voor gasten mogelijk langs onontdekte 
pareltjes te bladeren en ongekende ervaringen te realiseren, dankzij exclusieve 
beschikbaarheid bij onze Waldorf Astoria en Conrad-locaties. 

 

Een greep uit de mogelijkheden: 
• Waldorf Astoria Amsterdam is op de website vertegenwoordigd met drie buitengewone 

ervaringen: 
• ‘The Dutch Dream’ toont het Noord-Hollandse landschap en de Wadden vanuit een 

helikopter. Een privéchauffeur brengt gasten in een luxe Maybach naar het vertrekpunt. 
Aan boord gaat een goed gevulde picknickmand mee met gastronomische gerechten uit 
de keuken van tweesterrenchef Sidney Schutte, die de gasten kunnen benuttigen op 
Texel. 

• ‘Unpack the true story’ begint in een paardenkoets naar het Ships Chandlers 
Warehouse. In deze authentieke 17e-eeuwse winkel voor scheepsbenodigdheden wordt 
een privé diner geserveerd en brengt de gastheer de geschiedenis tot leven aan de 
hand van verhalen en verborgen schatten, zoals de grootste privécollectie Louis Vuitton- 
koffers. 

• ‘Mindfulness in the Garden’ is de exclusieve wellbeing experience voor Hilton Honors 
Gold- en Diamondleden. Deze signature mindfulness applicatie is ontwikkeld in 
samenwerking met Headspace. In de serene omgeving van het Theehuis in de besloten 
binnentuin, kunnen gasten zich koesteren in een buitengewone beleving van 
welbevinden. 

• Aan de Chef’s Table van Gordon Ramsay au Trianon in Waldorf Astoria Trianon Palace 
Versailles wordt voor gasten een exclusief en naar persoonlijke wens samengesteld 
Michelin-menu bereid, vlak voor hun ogen. 

• Waldorf Astoria Jerusalem neemt gasten mee op een historische avondrondleiding door 
de stad naar de Mahane Yehuda-markt. Hier tonen handelaren de eeuwenoude 
geheimen van broodbereiding en worden uitgebreide lekkernijen op basis van deeg 
geproefd. 

• Gasten van Waldorf Astoria Edinburgh – The Caledonian krijgen de kans om hun 
Schotse roots te bepalen en hun oorspronkelijke familie-tartan te ontdekken in de 
Scottish Heritage Experience. Voor aankomst vullen gasten een vragenlijst in over hun 
familiegeschiedenis, aan de hand waarvan een team genealogen de stamboom 
samenstelt, die tijdens hun verblijf wordt onthuld én tot leven gebracht met verhalen over 
de voorouders. De ervaring kan worden gesublimeerd met een op maat gemaakte kilt en 
traditioneel kledingstuk in de Schotse ruit van de familie, om mee naar huis te nemen. 

 
Met meer dan twintig tot de verbeelding sprekende authentieke ervaringen in Europa, het 
Midden-Oosten en Afrika, schept het platform ‘Luxury Experiences’ de voorwaarden voor 
een zorgeloze en onvergetelijke vakantie. Blader mee en kijk voor het volledige overzicht op 
www.explore.hilton.com/luxury. 



### 
Voor het onderzoek werkte Hilton samen met het onafhankelijke onderzoeksbureau Survata en werden 
bijna 1.500 luxe consumenten ouder dan 25 jaar, in acht landen ondervraagd. 

 
Over Hilton 
Hilton (NYSE: HLT) is een wereldwijd gerenommeerd hotelbedrijf met een portfolio van 14 merken van 
wereldklasse die meer dan 5.300 locaties omvatten met meer dan 863.000 kamers in 106 landen en 
gebieden. Hilton is toegewijd aan zijn missie om het meest gastvrije hospitalitybedrijf ter wereld te zijn 
door buitengewone ervaringen te bieden – in elk hotel, voor elke gast, op alle momenten. De portfolio 
bestaat uit Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy 
by Hilton, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites 
by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 
Suites by Hilton and Hilton Grand Vacations. Daarnaast werkt het bedrijf met het bekroonde 
klantloyaliteitsprogramma Hilton Honors. Hilton Honors leden die rechtstreeks reserveren via aanbevolen 
Hiltonboekingskanalen kunnen gebruikmaken van veel voordelen, zoals een flexibele betalingsmethode 
met keuze voor gebruik van punten en exclusieve ledenkortingen die niemand anders aanbiedt en tevens 
standaard gratis Wifi. Voor meer informatie kijk op newsroom.hilton.com en volg ons op Facebook, 
Twitter, LinkedIn, Instagram en YouTube. 

 

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. Kijk voor meer informatie op www.waldorfastoria.com/amsterdam 

Over Waldorf Astoria Hotels & Resorts 
Waldorf Astoria Hotels & Resorts omvat een portfolio met bijna 30 iconische locaties op historische 
plekken over de hele wereld. De hotels onderscheiden zich door unieke ervaringen te creëren, een 
ongeëvenaarde persoonlijke service te bieden en met hun culinaire expertise. Herkenbaar door hun 
inspirerende omgeving en True Waldorf Service, bieden Waldorf Astoria hotels gracieuze service vanaf 
de reservering tot en met check-out. Ervaar Waldorf Astoria door te boeken op waldorfastoria.com of via 
de Hilton Honors mobiele app. Lees meer over het merk op news.waldorfastoria.com en volg Waldorf 
Astoria op Twitter, Instagram en Facebook. 

Over Conrad Hotels & Resorts 
Conrad Hotels & Resorts is de bestemming voor de nieuwe generatie slimme luxe reizigers voor wie 
leven, zakendoen en plezier naadloos samenkomen. Conrad biedt haar gasten een innovatieve manier 
om Stay Inspired (www.stayinspired.com ) te blijven met speciaal samengestelde één, drie of vijf uur 
durende ervaringen. Gasten kunnen zelf hun verblijf managen via de Conrad Conciërge-service in de 
Hilton Honors mobiele app, Hiermee hebben ze toegang tot pre-incheck, kamerselectie, reservering van 
roomservice diner en mobiel uitchecken. Boek via www.conradhotels.com of via de Hilton Honors-app. 
Lees meer over het merk op news.conradhotels.com en volg ons op Facebook, Instagram en Twitter. 

 
 
 

Contact voor meer informatie: MKpr Projecten, Marieke Klosters via e-mail: 
marieke@mkpr.nl; telefoon: 0653371789. 


