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Hotelikonet gør comeback – 
Raffles Singapore åbner igen  
___________________________________________________________________________ 

 

Et af verdens mest ikoniske luksushoteller slår igen dørene op efter flere års 

omfattende renovering. Nu venter et nyt og spændende kapitel i Raffles Singapores 

rige historie og arv. Luksusrejsende verden over gør sig klar til en ny æra med klassisk 

luksus.  

 

– Der er få hoteller i verden, der er blevet så synonyme med deres hjembyer som Raffles 

Singapore. Hotellet er også et af de få store 1800-talshoteller, der er tilbage i verden, og 

restaureringen har derfor fokuseret på at bevare bygningens unikke historiske charme. Nu håber 

vi, at vores gæster vil fortsætte med at skabe gode minder her og genopdage det, der gør 

hotellet så specielt – arkitekturen, arven og den legendariske service, siger Christian Westbeld, 

General Manager hos Raffles Singapore. 

 

Det var i februar 2017, at Raffles Singapore gik i gang med sin omhyggelige restaurering. Det 

er indretningsarkitekten Alexandra Champalimaud, som leder arbejdet sammen med arkitekt- 

og designvirksomheden Aedas, restaureringseksperter fra Studio Lapis samt 

belysningskonsulenter fra Tino Kwan. Sammen har de skabt nye og lækre suiter og andre steder, 

hvor besøgende kan mødes, overnatte, shoppe og spise.  

 

Det genoplivede Raffles Singapore tilbyder en enestående komfort og service med såvel 

opvartning fra Raffles Butlers som forbedrede suiteoplevelser i ni forskellige suitekategorier: 

State Room Suites, Courtyard Suites, Palm Court Suites, Personality Suites, Residence Suites, 

Promenade Suites, Studio Suites, Grand Hotel Suites og Presidential Suites. Det samlede antal 

suiter er også steget fra 103 til 115. 

 

– Vi er meget glade for at kunne genåbne Raffles Singapore og igen blive en del af byen. Det 

var her, det hele begyndte, og vi fortsætter med at være hotellets og byens rødder tro, siger 

Jeannette Ho, VP Brand & Strategic Relationships hos Raffles Hotels & Resorts. 

 

Også hotellets andre faciliteter har fået en ansigtsløftning. Raffles Arcade er for nylig blevet 

udstyret med en charmerende Raffles Boutique, hvor man kan købe diverse skræddersyede 

varemærker. Man har også tidligere bestemt, at hotellet skal gøre en stor kulinarisk satsning. 

Man lancerer et helt nyt restaurantkoncept i samarbejde med nogle af verdens førende kokke, 

og hotellets berømte Long Bar, hvor drinken Singapore Sling blev opfundet, er blevet renoveret.  

 

– Raffles Singapore er en af Accors største stjerner, der i årenes løb har opnået et enestående 

internationalt ry. Samtidig er Singapore en stor og vigtig destination internationalt set, ikke 

mindst blandt vores nordiske forretningsrejsende og private rejsende. Derfor er det utroligt 

spændende, at hotellet nu åbner igen, siger Jan Birkelund, Development & Operations for Accor 

i Norden. 

 

Raffles Singapore åbnede i 1887 og blev et århundrede senere anerkendt af Singapores regering 

som et nationalt monument. Den seneste restaurering blev gennemført i årene 1989-1991. 

 

 

 

https://bit.ly/2YRWCd8


 

 

 

 

Mere information 

Jan Birkelund  Ingemar Åkesson 

Development & Operations for Accor i Norden PR-konsulent for Accor i Skandinavien 

Telefon: +46-73-433 80 65  Telefon: +46-70-898 33 69 

E-mail: jan.birkelund@accor.com    E-mail: ingemar@comma.se 

 

 

Om Accor 

Accor er førende i verden inden for rejser og livsstil samt en digital innovatør, som tilbyder unikke 

oplevelser ved næsten 4.800 hoteller, resorts og boliger i over 100 lande. Takket være en uovertruffen 

portefølje af internationalt kendte hotelvaremærker – som dækker alt fra luksushoteller til populære 

mellemklasse- og boutiquehoteller samt økonomiklassehoteller – har Accor gennem mere end 50 år 

tilbudt en service og ekspertise, som er svær at overgå. Foruden et bredt udbud af 

overnatningsmuligheder tilbyder Accor også nye måder at leve, arbejde og tage del i kulinariske 

oplevelser, natteliv og wellness på. Alt er samlet i et af verdens mest udbytterige 

hotelloyalitetsprogrammer. Accor stræber også efter at fremme en bæredygtig udvikling og spiller en 

aktiv rolle for at give tilbage til jorden og de lokalsamfund, hvor vi har en tilstedeværelse. Planet 21 

– Acting Here stræber efter positiv gæstfrihed, mens koncernens kapitalfond Accor Solidarity 

fokuserer på underpriviligerede grupper gennem erhvervsuddannelse og muligheder for ansættelse 

inden for hotelgruppens netværk. Accor SA er noteret på Euronext Paris (ISIN-kode: FR0000120404) 

og handles i USA på OTC-markedet (kode: ACRFY). Besøg accor.com for nærmere oplysninger, eller 

følg os på Twitter og Facebook.  
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