
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. marraskuuta 2019 

 

49(!) Accor-hotellia maailman kauneimpien joukossa  
_________________________________________________________________________ 

 

Condé Nast Travellers -lehden lukijat valitsevat joka vuosi mielestään maailman 

kauneimmat hotellit. Kun lehti esitteli äskettäin Readers Choice Awards 2019 -

äänestyksen tulokset, listalla oli mukana yhteensä 49(!) Accorin luksus- ja 

premium-segmentin hotellia. 

 

Huippuarvosanan saaneiden hotellien joukossa oli klassisia tavaramerkkejä, kuten Raffles, 

Fairmont, Sofitel, Banyan Tree, Mondrian ja MGallery. Esittelemme joitakin hotelleista: 

 

• Ajattomasta ja modernista muotoilustaan tunnettu Le Royal Monceau Raffles Paris 

äänestettiin Pariisin 10 kauneimman hotellin joukkoon. 

 

• Fairmont Quasar Istanbul pääsi viidennelle sijalle Kreikan ja Turkin parhaiden 

hotellien joukossa. Istanbulin ytimessä sijaitseva hienostunut luksushotelli huokuu 

historiallista tyylikkyyttä. 

 

• Sofitel München Bayerpost sijoittui kuudennelle sijalle Pohjois-Euroopan 25 

parhaan hotellin joukossa. Tämä uusklassinen helmi kuvastaa täydellisesti Sofitelin 

ranskalaista art de vivre -henkeä. 

 

• 21C Museum Hotel Oklahoma City oli lukijoiden suosikki Yhdysvaltojen 

Keskilännessä. MGallery Hotel Collection -kokoelmaan kuuluvassa boutique-hotellissa 

on oma taidegalleria, ja sen sviiteissä on New Yorkin henkeä. 

 

• Condé Nast Traveller -lehden brittiversiossa onefinestay-tuotemerkki valittiin 

yhdeksi kymmenestä parhaasta yrityksestä yksityisten huviloiden ja lomakotien 

vuokrausta varten. 
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Tietoa Accorista 

Accor kuuluu maailman johtaviin matkailu- ja elämäntapayrityksiin ja on digitaalinen innovaattori, joka 

tarjoaa ainutlaatuisia elämyksiä lähes 4 800 hotellissa, lomakohteessa ja asunnossa yli 100 maassa. 

Voittamattomalla kansainvälisesti tunnettujen hotellituotemerkkienvalikoimalla – johon kuuluu 

luksushotelleja, suosittuja keskiluokan ja boutique-hotelleja sekä turistiluokan hotelleja – Accor on yli 50 

vuoden ajan tarjonnut ainutlaatuista palvelua ja asiantuntemusta. Suuren majoitustarjonnan lisäksi Accor 

tarjoaa myös uusia tapoja elää, työskennellä ja osallistua kulinaristisiin elämyksiin, yöelämään ja 

hyvinvointiin. Kaikki on koottu yhteen maailman kannattavimmista hotellien kanta-asiakasohjelmista. 

Accor pyrkii myös edistämään kestävää kehitystä, ja sillä on aktiivinen rooli planeettamme ja 

paikallisyhteisöjemme huomioimisessa. Planet 21 – Acting Here pyrkii positiiviseen vieraanvaraisuuteen, 

kun taas konsernin pääomarahasto Accor Solidarity keskittyy vähäosaisiin ryhmiin tarjoamalla 

ammattikoulutusta ja työmahdollisuuksia hotellikonsernissa. Accor SA on noteerattu Euronext Parisissa 

(ISIN-koodi: FR0000120404) ja sillä käydään kauppaa Yhdysvalloissa OTC-markkinoilla (koodi: ACRFY). 

Katso lisätietoja osoitteesta accor.com tai seuraa meitä Twitterissä ja Facebookissa. 
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