AWARD “BEST CITY BOUTIQUE HOTEL” VOOR HOTEL THE TOREN AMSTERDAM
Amsterdam, 5 november 2012 – City hotel ‘The Toren’ in Amsterdam is verkozen tot
beste city boutique hotel ter wereld. The Toren ontving de prestigieuze award tijdens
de Boutique Hotel Awards Presentation Ceremony, die gehouden werd op 1 november
in Londen, als erkenning voor haar unieke concept en stijlvolle interieur.
“Het is een grote eer voor The Toren om erkend te worden en onze inzet te zien worden
beloond”, aldus Eric Toren, eigenaar van het hotel. “We zijn trots om deze award te mogen
ontvangen als resultaat van het harde werk van ons team”.
“De kamers van The Toren zijn zorgvuldig ingericht met
een duidelijk gevoel voor stijl.
Er wordt gespeeld met het licht, op een manier die we nog
nooit gezien hebben. Onze juryleden waren onder de
indruk van de ongekende kennis van het team over hun
stad en de techniek die het management gebruikt om het
team te trainen. De belevenis van de gast staat centraal
en dat is doorgevoerd binnen het hele team”, aldus
Edward Gabbai, directeur en panellid van Boutique Hotel
Awards.

Petra Toren neemt de prijs voor Best
City Boutique Hotel in ontvangst

Andere genomineerden binnen de categorie waren het Hansar Hotel in Bangkok, het Lydmar
Hotel in Stockholm, The Arch in Londen en Tigerlily in Schotland. The Toren won eerder dit
jaar al 2 awards van Tripadvisor, als beste hotel van Nederland en meest luxe hotel van
Nederland.
De Best City Boutique Hotel Award is een initiatief van Boutique Hotel Awards in Londen. In
een wereld met grote en internationale hotels is een hotel met een uniek karakter en goede
service steeds moeilijker te vinden. De Boutique Hotel Awards zoekt naar de verborgen
pareltjes met een geheel eigen identiteit. Sinds 2011 reiken zij awards uit in de categorieën:
Best Beach Hotel, Best City Hotel, Best Classic Hotel, Best Design Hotel, Best Dining Hotel,
Best Honeymoon Hotel, Best New Hotel en Best Spa Hotel. Dit jaar waren er meer dan 300
nominaties uit 35 landen.

The Toren Hotel is een verborgen parel in de binnenstad van Amsterdam en gevestigd in
een monumentaal grachtenpand aan de Keizersgracht. Het designhotel is niet vernoemd
naar de Westertoren vlakbij het hotel, maar naar de eigenaars, Petra en Eric Toren. Samen
managen Eric en Petra The Toren vanuit de gedachte dat elke gast in alle discretie een
thuisgevoel mag ervaren. The Toren beschikt over 38 kamers inclusief de pas voltooide, zeer
ruime, Executive Suites in de tuin en 2 bijzondere Special Deluxe- kamers met uitzicht op de
gracht. Tevens is er een ontbijtlounge, een rook-lounge en een stijlvolle bar. Zakelijke gasten
kunnen in overleg gebruik maken van de vergaderruimte waar het hotel over beschikt.
Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:
Voor meer informatie over het hotel zie: www.thetoren.nl en Twitter: @the_toren
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