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49(!) Accor-hoteller blandt verdens smukkeste 
_________________________________________________________________________ 

 

Hvert år kårer Condé Nast Travellers læsere de hoteller, som de mener er verdens 

smukkeste. Da tidsskriftet for nylig præsenterede resultatet af Readers Choice 

Awards 2019, omfattede listen hele 49(!) hoteller fra Accors luksus- og 

premiumsegment. 

 

Blandt de toprangerede hoteller findes klassiske varemærker som Raffles, Fairmont, Sofitel, 

Banyan Tree, Mondrian og MGallery. Her er nogle af dem: 

 

• Takket være sit tidløse og moderne design blev Le Royal Monceau Raffles Paris 

udvalgt som et af de 10 smukkeste hoteller i Paris. 

 

• Fairmont Quasar Istanbul blev nummer fem på listen over de bedste hoteller i 

Grækenland og Tyrkiet. Det sofistikerede luksushotel i hjertet af Istanbul er lige så 

historisk, som det er elegant. 

 

• Inden for kategorien "Top 25 i Nordeuropa" befinder Sofitel München Bayerpost 

sig på en sjetteplads. Denne nyklassiske perle er et perfekt eksempel på Sofitels 

franske art de vivre. 

 

• 21C Museum Hotel Oklahoma City er en favorit i det amerikanske Midvesten. 

Dette boutiquehotel, som er en del af MGallery Hotel Collection, har sit eget 

kunstgalleri og suiter i elegant New York-stil. 

 

I den britiske udgave af Condé Nast Traveller er varemærket onefinestay også nævnt som 

en af de 10 bedste virksomheder til udlejning af private hjem og villaer. 
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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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