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Waldorf Astoria Amsterdam lanceert Wellbeing Experience:  

Mindfulness in the Garden 
 

 
 

• Waldorf Astoria Amsterdam lanceert een signature Wellbeing Experience:  
Mindfulness in the Garden, ontwikkeld in samenwerking met Headspace. 

• Hilton Honors Gold- en Diamondleden krijgen een maand gratis toegang tot deze 
mindfulness sessie op de Headspace App. 

• Luxury Experiences, exclusief beschikbaar bij de luxe merken Waldorf Astoria Hotels & 
Resorts en Conrad Hotels & Resorts (onderdeel van Hilton), worden via een eigen 

platform aangeboden: www.explore.hilton.com/luxury. 
 

Amsterdam, 29 juli 2018: Reizigers die kiezen voor een uitzonderlijke hotelbeleving vinden altijd 
Waldorf Astoria op hun weg. Elk hotel van de luxe hotelketen creëert een uniek gevoel van plaats 
en omgeving en biedt haar gasten buitengewone ervaringen. Zo hebben gasten in Waldorf 
Astoria Amsterdam vanaf nu exclusief toegang tot een Headspace--applicatie in de serene 
setting van het Theehuis in de historische binnentuin van het hotel aan de Amsterdamse 
Herengracht. Deze bijzondere ervaring maakt deel uit van Hilton’s nieuwe ‘luxury experience’ 
website waar gasten exclusieve en authentieke lokale ervaringen kunnen boeken op 
bestemmingen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. 
 
Primeur Wellbeing Experience 
Waldorf Astoria Amsterdam is op de website vertegenwoordigd met drie bijzondere ervaringen. 
‘The Dutch Dream’ toont het Noord-Hollandse landschap en de Wadden vanuit een helikopter die 
landt voor een picknick op Texel. ‘Unpack the true story’ begint in een paardenkoets naar het 
Ships Chandlers Warehouse, waar een privé diner wordt geserveerd in de authentieke 17e 
eeuwse winkel voor scheepsbenodigdheden. ‘Mindfulness in the Garden’ is de exclusieve 
wellbeing experience voor Hilton Honors Gold- en Diamondleden.  
 



   
Waldorf Astoria Amsterdam heeft de primeur van deze signature mindfulness applicatie, die is 
ontwikkeld in samenwerking met Headspace, de digitale service die begeleide meditatiesessies 
en mindfulnesstrainingen biedt.   
 
Wellbeing is het nieuwe wellness  
In onze overvolle levens, gedomineerd door een permanente stroom van prikkels, wordt de 
mogelijkheid om je even helemaal af te sluiten als een luxe ervaren. Onderzoek1 wijst uit dat 
mensen in hogere inkomenscategorieën tijd, geld en energie besteden aan hun welzijn en 
mindfulness. Naast fysieke fitness zijn voor deze groep mentale en emotionele gezondheid 
factoren die er steeds meer toe doen voor hun welbevinden. Waldorf Astoria Amsterdam is er 
trots op om samen te werken met Headspace en gasten op een eigentijdse manier 
mogelijkheden te kunnen bieden voor meditatie en mindfulness.  
 
Passende omgeving 
Waldorf Astoria Amsterdam biedt haar Hilton Honors Gold- en Diamondleden de signature 
mindfulness sessie aan in een passende omgeving, het prachtige besloten Theehuis in de 
historische tuin; de grootste privé-binnentuin van Amsterdam. Voorzien van delicate lekkernijen 
kunnen gasten zich hier koesteren in een buitengewone beleving van welbevinden met de 
Headspace app. 

### 
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. Waldorf 
Astoria Amsterdam is de nummer 1 in Nederland en behoort tot de top tien hotels van Europa volgens Tripadvisor 
Traveller’s Choice 2018. 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. 
Waldorf Astoria is onderdeel van Hilton, een toonaangevend wereldwijd hospitalitybedrijf. 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 Headspace 
Headspace, een wereldleider in meditatie en mindfulness werd in 2010 opgericht door Andy Puddicombe en Rich 
Pierson. Met de kernproducten van meditatie-apps en online aanbiedingen worden inmiddels meer dan 30 
miljoen mensen in 190 landen bereikt. De B2B-tak van het bedrijf biedt meditatieproducten en -service aan 
bedrijven aan om hen te ondersteunen bij het opbouwen van een gezonder en productiever werkklimaat en beter 
presterende organisatie. Headspace heeft partnerships ontwikkeld en hechte relaties opgebouwd met groot 
aantal van ’s werelds bekendste merken, waaronder Apple, Amazon, Google, Nike en de NBA. Kijk voor meer 
informatie op www.headspace.com of volg ons op Facebook, Twitter en Instagram. 
Contact voor meer informatie over Waldorf Astoria Amsterdam: MKpr Projecten, Marieke Klosters via e-mail: 
marieke@mkpr.nl; telefoon: 0653371789. 
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