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Orientekspressen åpner sitt første luksushotell 
 
 
AccorHotels åpner sitt første Orientekspressen-hotell. I løpet av høsten flytter Orient 
Express Mahanakhon Bangkok inn i Bangkoks høyeste bygning – King Power Mahanakhon 
Building. Ett av reisebransjens mest ikoniske varemerker gjør dermed inntog i 
hotellbransjen nøyaktig to år etter at AccorHotels kjøpte seg inn i selskapet i 2017. Nå 
finnes det en visjon om å bygge opp en rekke nye velrenomerte hotell. 
 
– I nesten 100 år var Orientekspressen som en bro mellom to ulike verdener. En reise med 
toget var en historisk og unik opplevelse, med en blanding av historie og det moderne. Det 
eventyrlige preget og blandingen av kulturer kommer også til å kjennetegne de nye 
Orientekspressen-hotellene, der dagens moderne turister kan oppleve et luksuriøst 
eventyr, sier Sebastien Bazin, adm. dir. for AccorHotels. 
 
Det sjarmerende, historiske toget, som i nesten hundre år har knyttet Europas største 
steder sammen – fra Paris til Istanbul – er i dag et tidløst symbol for luksusreisende. Det 
var kjent for sitt utsøkte håndtverk og for å ha den mest delikate maten og de nyeste 
innovasjonene om bord. Denne høye standarden videreføres nå som Orient Express 
Mahanakhon Bangkok åpner dørene for varemerkets første hotellsatsing. 
 
Orient Express Mahanakhon Bangkok kommer til å ha 143 rom, 9 suiter og 2 luksusleiligheter 
som skal designes av den anerkjente designeren Tristan Auer – fylt med alle mulige 
luksuriøse bekvemmeligheter. Gjestene får også tilgang til hotellets SkyWalk – en 
spektakulær takterrasse øverst i bygningen – hvor de kan nyte Bangkoks beste utsikt. 
Hotellet kommer også til å tilby flere kulinariske lekkerbiskener: En av verdens beste 
kokker, David Thompson, åpner to signaturrestauranter i bygningen – Mott 32 og Mahanathi 
by David Thompson. 
 
– Vi nordboere har et spesielt forhold til Thailand og Bangkok. Mange av oss kjenner også 
igjen historiene om reiser med Orientekspressen gjennom den franske luksusen og den 
tyrkiske mystikken. Derfor er det moro at vi nå kan koble disse verdiene sammen til et 
storslått luksustilbud, sier Jan Birkelund, ansvarlig for salg og distribusjon ved AccorHotels 
i Norden. 
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Om AccorHotels: 
AccorHotels er verdensledende innen reise og livsstil samt en digital innovatør som tilbyr unike opplevelser på 
mer enn 4 600 hoteller, feriesteder og boliger i over 100 lander. Med en enestående portefølje av 
internasjonalt anerkjente hotellvaremerker – som dekker alt fra luksushoteller, populære mellomklasse- og 
boutiquehoteller samt økonomiklassehoteller – har AccorHotels i over 50 år tilbudt en service og ekspertise 

som det er vanskelig å finne maken til. 

I tillegg til kjernevirksomheten har AccorHotels også utvidet sitt utvalg av tjenester og blitt verdensledende 
innen leie av private luksusboliger med mer enn 10 000 eventyrlige eiendommer rundt om i verden. 
Hotellgruppen tilbyr også portvakttjenester, kontorfellesskap, restaurantopplevelser, arrangementer 
og digitale løsninger. Sammen med sitt globale team som består av over 250 000 engasjerte medarbeidere, 
har AccorHotels en målrettet lidenskap for å få alle gjester til å føle seg velkommen. Gjestene har bl.a. 
tilgang til et av verdens mest givende lojalitetsprogrammer for hoteller – Le Club AccorHotels. 

AccorHotels spiller også en aktiv rolle i sine lokalsamfunn og arbeider for å fremme bærekraftig utvikling og 
solidaritet gjennom PLANET 21 Acting Here,  et omfattende program som samler ansatte, gjester og 
samarbeidspartnere for å fremme bærekraftig vekst. Siden 2008 har dessuten AccorHotels Solidarity 
Endowment Fund fungert som en naturlig forlengelse av hotellgruppens virksomheter og verdier, for å bidra 

til å bekjempe sosial og økonomisk utsatthet. 

Accor SA er notert på Euronext Paris (ISIN-kode: FR0000120404) og handles i USA på OTC-markedet (kode: 

ACRFY). 

For nyheter om AccorHotels: 
http://www.facebook.com/accorhotelsgroup 
http://www.twitter.com/accorhotelsnews 
http://www.accorhotels.group 

Bestille hotell: http://www.accorhotels.com  

 
 


