
 

Pressemeddelelse 
14. januar 2019 

 

Orientekspressen åbner sit første luksushotel 
 

AccorHotels åbner sit første Orientekspressen-hotel. Til efteråret flytter Orient Express 
Mahanakhon Bangkok ind i Bangkoks højeste bygning – King Power Mahanakhon Building. 
Et af rejseverdenens mest ikoniske varemærker gør dermed hotelpremiere præcis to år 
efter, at AccorHotels købte sig ind i selskabet i 2017. Nu er visionen at opbygge en ny 
vifte af prestigefyldte hoteller. 
 
– I næsten et århundrede var Orientekspressen en bro mellem to forskellige verdener. En 
rejse med toget var en skelsættende og unik oplevelse af historie og modernitet. Denne 
nysgerrighed og blanding af kulturer kommer også til at kendetegne de nye 
Orientekspressen-hoteller, hvor nutidens moderne rejsende kan få en oplevelse af luksus og 
eventyr, siger Sebastien Bazin, VD for AccorHotels. 
 
Det legendariske tog, som i næsten hundrede år forbandt Europas største byer, fra Paris til 
Istanbul, er i dag et tidløst symbol for luksusrejser. Togene var kendt for deres udsøgte 
håndværk, den delikate mad og de seneste innovationer. Denne høje standard bliver nu ført 
videre, når Orient Express Mahanakhon Bangkok slår dørene op for varemærkets første 
hotelsatsning. 
 
Orient Express Mahanakhon Bangkok kommer til at omfatte 143 værelser, ni suiter og to 
luksuslejligheder, som er indrettet af den kendte designer Tristan Auer – fyldt med alle 
mulige luksuriøse bekvemmeligheder. Gæsterne får også adgang til hotellets SkyWalk – en 
spektakulær tagterrasse på bygningens øverste etage – hvor de kan nyde den bedste udsigt i 
Bangkok. Hotellet kommer desuden til at byde på flere kulinariske lækkerier, eftersom en af 
verdens førende kokke, David Thompson, åbner to signaturrestauranter i bygningen: Mott 32 
og Mahanathi by David Thompson. 
 
– Vi nordboer har et særligt forhold til Thailand og Bangkok. Mange af os kender historierne 
om Orientekspressens rejser gennem fransk luksus og østlig mystik. Derfor er det sjovt, at vi 
nu kan kombinere disse verdener i ét luksustilbud i højeste klasse, siger Jan Birkelund, 
ansvarlig for salg og distribution hos AccorHotels i Norden. 
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Om AccorHotels: 
AccorHotels er verdensleder inden for rejse og livsstil samt en digital innovatør, der tilbyder unikke 
oplevelser på mere end 4.600 hoteller, resorts og boliger i over 100 lande. Med en uovertruffen portefølje af 
internationalt kendte hotelvaremærker – som dækker alt fra luksushoteller, populære mellemklasse- og 
boutiquehoteller samt økonomihoteller – har AccorHotels i mere end 50 år tilbudt en service og ekspertise, 

der er svær at slå. 

Ud over sin kernevirksomhed, har AccorHotels også med succes udvidet sit udvalg af tjenester og blevet 
verdensleder inden for udlejning af private luksusboliger med mere end 10.000 eventyrlige ejendomme rundt 
om i verden. Hotelgruppen tilbyder også conciergetjenester, delte kontorlokaler, restaurantoplevelser, 
arrangementer og digitale løsninger. Sammen med sit globale team bestående af mere end 250.000 
engagerede medarbejdere har AccorHotels en målbevidst passion for, at alle gæster skal føle sig velkommen. 
Blandt andet har gæsterne adgang til et af verdens mest givende hotelloyalitetsprogrammer – Le Club 

AccorHotels. 

AccorHotels spiller også en aktiv rolle i lokalsamfundet og virker for at fremme bæredygtig udvikling og 
solidaritet gennem PLANET 21 Acting Here, et omfattende program der samler medarbejdere, gæster og 
partnere for at drive en bæredygtig vækst. Siden 2008 har AccorHotels Solidarity Endowment Fund desuden 
fungeret som en naturlig forlængelse af hotelgruppens virksomheder og værdier for at bidrage til at 
bekæmpe socialt og økonomisk udsatte. 

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

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

Book hotel: http://www.accorhotels.com 

 


