Persbericht

WorldHotels™ verwelkomt eerste Crafted Hotel in de Benelux
Gerenoveerd Upscale Hotel Haarhuis voegt zich bij
WorldHotels Crafted Collection
Amsterdam, Nederland (22 februari 2021) – WorldHotels maakt vandaag bekend dat Hotel Haarhuis in
Arnhem, Nederland, als eerste Crafted Collection hotel in de Benelux is toegetreden tot haar portfolio. Het
onlangs gerenoveerde upscale viersterrenhotel maakt nu deel uit van de nieuwe WorldHotels Crafted
Collection.

“Het is een genoegen om Hotel Haarhuis te verwelkomen tot de WorldHotels Collection,” aldus David
Kong, Global President en Chief Executive Officer, WorldHotels (onderdeel van BWH Hotel Group). "Met
zijn recente renovaties biedt het ruim 100 jaar oude Hotel Haarhuis reizigers de perfecte combinatie van
rijke geschiedenis en moderne service en design, wat een werkelijk unieke reiservaring oplevert. Dit is
een prachtig hotel om Crafted Collection in de Benelux te lanceren."

Hotel Haarhuis beschikt over 127 hotelkamers, die een modern design in een historisch gebouw perfect
combineren, met alle voorzieningen voor een stijlvol en comfortabel verblijf. Gasten die op zoek zijn naar
een unieke en bijzondere ervaring kunnen verblijven in de Design Suites, wellness kamers of de split
level Lofts. De Design Suites bevinden zich aan de binnenplaats van het hotel en bieden een verfijnd
ontwerp met een modern design bed en een luxe vrijstaand bad. Uitgerust met een privé sauna, whirlpool
en dakterras met een spectaculair uitzicht op de stad Arnhem zijn de wellness kamers ideaal voor een
huwelijksreis, romantisch uitje of luxe zakenreis. Voor het organiseren van een kleine vergadering of voor
een langer verblijf biedt het hotel moderne split level lofts met een apart woon- en slaapgedeelte en een
kitchenette.

Het hotel beschikt over verschillende eet- en drinkgelegenheden, waaronder het restaurant Perron 5,
koffie- en patisserie bar HOEK en Rooftop Bar BLOU. Binnenkort zal aan dit rijtje nog een Whisky & Wine
bar worden toegevoegd. Met 11 vergaderzalen en evenementenruimtes en catering op locatie is het hotel
de ideale locatie voor conferenties, vergaderingen, bruiloften en feesten. Hotel Haarhuis ligt in het
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centrum van Arnhem, tegenover het Centraal Station en op loopafstand van tal van toeristische attracties.
Het hotel biedt zowel toeristen als zakenreizigers een warm en uniek thuis.

WorldHotels Crafted Collection heeft een gezamenlijke missie om onafhankelijke hoteliers in de spotlight
te zetten die het gewone in het buitengewone weten om te toveren. De Collection bestaat uit hotels die de
ziel van de bestemmingen die ze bedienen vastleggen. Deze hotels weerspiegelen en versterken alles
wat uniek is aan hun eigen locatie, en omdat geen twee hotels gelijk zijn, biedt elk hotel een bijzondere en
unieke beleving. WorldHotels Crafted biedt de verfijnde reiziger van vandaag een verbluffend unieke
ervaring in het upscale en luxe segment en spreekt zowel gasten als hoteliers aan die hunkeren naar
creativiteit, meeslepende ervaringen, vindingrijkheid en eersteklas service.

"Het is fantastisch om als eerste hotel in de Benelux toe te treden tot de nieuwe WorldHotels Crafted
Collection," aldus Wouter Dekker, General Manager van Hotel Haarhuis. "Na alle werkzaamheden die we
hebben gedaan om onze gasten een stijlvolle en bijzondere ervaring te bezorgen, is WorldHotels voor ons
de juiste keuze om ons bedrijf zowel lokaal als wereldwijd te positioneren en te laten groeien. De
komende weken werken we tot aan de Grand Opening van het nieuwe Haarhuis begin april aan de
lancering van nieuwe concepten. We kijken ernaar uit om gasten van WorldHotels te verwelkomen in het
nieuwe Hotel Haarhuis."

"Hotel Haarhuis levert een ervaring zoals geen ander, en biedt inwoners van Arnhem en city trippers een
werkelijk uniek hotelverblijf met upscale voorzieningen. De combinatie van toegankelijk design met
authentieke gastvrijheid, maakt dit absoluut de plek waar je als gast wilt verblijven.", voegt Stefan
Dubbeling, Regional Director België & Nederland voor BWH Hotel Group, toe. "We zijn ervan overtuigd
dat gasten van WorldHotels en inwoners van Arnhem zullen genieten van alles wat dit volledig
gerenoveerde hotel te bieden heeft. We kijken uit naar de samenwerking met Wouter en zijn team om hun
prachtige hotel zowel lokaal als wereldwijd onder de aandacht te brengen."

Door toe te treden tot WorldHotels, maakt Hotel Haarhuis deel uit van het toonaangevende
loyaliteitsprogramma, WorldHotels Rewards℠. Het op twee na grootste loyaliteitsprogramma voor hotels
ter wereld biedt gasten exclusieve toegang, privileges en aanbiedingen, zoals kamerupgrades en meer.
Klik hier voor meer informatie over WorldHotels: www.worldhotels.com.
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Over BWH Hotel Group
De BWH Hotel Group℠ is een internationale hotelgroep met haar hoofdkantoor in Phoenix, Arizona, en
het overkoepelende merk voor de drie wereldwijde hotelmerken Best Western Hotels & Resorts,
WorldHotels Collection en SureStay Hotel Group met een wereldwijd netwerk van ongeveer 4.700
onafhankelijke hotels in meer dan 100 landen en gebieden wereldwijd.* BWH Hotel Group biedt in totaal
18 hotelmerken wereldwijd die voldoen aan de behoeften van hotelontwikkelaars en gasten in elke
markt/segment: Best Western®, Best Western Plus®, Best Western Premier®, Executive Residency by
Best Western®, Vīb®, GLō®, Aiden®, Sadie®, BW Premier Collection® en BW Signature Collection®
evenals WorldHotels® Luxury, WorldHotels Elite, WorldHotels Distinctive en WorldHotels Crafted. Sure
Hotel®, Sure Plus Hotel®, Sure Hotel Collection® en Sure Studio℠ completeren de merkenportefeuille
van

de

groep.**
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sales-
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marketingondersteuning, meerdere bekroonde online en mobiele boekingsmogelijkheden en de
loyaliteitsprogramma's Best Western Rewards® en WorldHotels Rewards℠ met meer dan 40 miljoen
leden.
BWH Hotel Group℠ België & Nederland, gevestigd in Hoofddorp (Amsterdam Airport) - Nederland,
ondersteunt in totaal ongeveer 40 hotels in België en Nederland.
Meer informatie: www.bwhhotelgroup.com
* Getallen zijn bij benadering, kunnen fluctueren en omvatten hotels die momenteel in ontwikkeling zijn.
** Alle Best Western, WorldHotels en SureStay-hotels zijn onafhankelijk van elkaar. In Europa worden de SureStay hotels beheerd
onder het merk Sure Hotels.

Over WorldHotels Collection
WorldHotels™ Collection biedt bewezen soft brand-oplossingen voor een wereldwijd aanbod van meer
dan 300 van de beste onafhankelijke hotels en resorts. WorldHotels is opgericht door hoteliers die
toegewijd zijn aan de kunst van gastvrijheid. Alleen WorldHotels stelt de beste onafhankelijke hotels en
resorts over de hele wereld samen, elk met een intuïtieve service en een verfijnd gevoel voor karakter.
WorldHotels' eigen 'Start With Why'-filosofie helpt elk hotel bij het identificeren van hun unieke set van
troeven die hun gastenervaring en omzet gerelateerde prestaties onderscheiden van die van de
concurrentie. WorldHotels Collection is gericht op zowel zakenreizigers als toeristen en is onderverdeeld
in vier niveaus, zodat gasten het aanbod kunnen kiezen dat aan hun behoeften voldoet: WorldHotels
Luxury, WorldHotels Elite, WorldHotels Distinctive en WorldHotels Crafted Collection.
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