Maastricht/Valkenburg, juni 2007

PERSBERICHT

Hotel Château St. Gerlach wint Dutch Hotel Award 2007
Uit 10 genomineerde hotels in Nederland heeft Château St. Gerlach de Dutch Hotel
Award 2007 gewonnen en mag zich een jaar lang 'Best geleide hotel van Nederland'
noemen.
De Dutch Hotel Award is een onderscheiding voor hét hotelbedrijf in Nederland dat zich
op een unieke manier onderscheidend heeft gemanifesteerd en hierdoor aantoonbaar
financieel resultaat heeft behaald. De jury roemde de gedrevenheid van het personeel
om hun inspanningen om de verwachtingen en wensen van gasten te overtreffen. Vooral
ook om deze prestatie neer te zetten in een historisch onderkomen dat zoveel logistieke
problemen met zich meebrengt. Authenticiteit, kwaliteit en team spirit zijn de
kernbegrippen die je voelt op Château St. Gerlach volgens de jury.
“Wij zien het winnen van deze prijs als een beloning voor alle medewerkers.
Iedereen heeft er hard aan gewerkt om zich te onderscheiden van de
concurrentie en om onze gasten ambassadeurs van ons prachtige landgoed te
laten worden”, zegt de trotse Directeur Philip Geervliet.
De wedstrijd bestond uit verschillende onderdelen: een schriftelijke inzending, een
podiumpresentatie in het ING House en een bezoek van de jury op locatie. De finalisten
moesten bovendien een videoclip maken. Op de filmpjes kon worden gestemd en
Château St. Gerlach kreeg ook hier de meeste stemmen, 746 stemmen van de 1504
stemmen in totaal.
De Dutch Hotel Award werd 8 juni op Château St. Gerlach uitgereikt. Eerdere winnaars
van de Dutch Hotel Award zijn Le Méridien Hotel Des Indes (2006), Hotel Beaumont
(2005) en Delta Hotel (2004).
De Dutch Hotel Award is een initiatief van adviesbureau Trust Hospitality in nauwe
samenwerking met Misset Horeca, ING Bank, Hotelschool Den Haag en SBS Architectuur.
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de Dutch Hotel Award
(www.dutchhotelaward.nl) of u kunt een e-mail sturen naar directie@stgerlach.com.
- voor de wedstrijd is een korte film gemaakt over Château St. Gerlach. Deze film kan
bekeken worden op www.youtube.com (zoek op Château St. Gerlach)
Château St. Gerlach is onderdeel van Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants.
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