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SAMENVATTING

Het gastvrije Carlton Ambassador Hotel Den Haag verwelkomt vanaf deze zomer de charmante en

ambitieuze Esther Boers (34) als haar nieuwe General Manager. De geboren Haagse neemt na ruim

vier jaar als General Manager bij Banks Mansion de leiding in het Carlton Ambassador over. Haar

ervaring in de Amsterdamse hotelwereld komt haar goed van pas bij het verder uitbouwen van de

ultieme gastvrijheid in het luxe hotel aan de Sophialaan.

De recente renovaties van de kamers en restaurant én het vorig jaar verkregen lidmaatschap van
het high end internationale Preferred Hotels & Resorts, zijn de juiste strategische stappen om het
hotel verder te positioneren als top Haags hotel. Deze positionering sluit bijzonder goed aan bij de
ambities van de stad Den Haag om de in 2015 ingezette toeristische groei verder voort te zetten.

Carlton Ambassador Den Haag is onderdeel van de Carlton Hotel Collection, een dynamische
hotelgroep met tien hotels in binnen- en buitenland. Momenteel bouwt de Carlton Hotel Collection in
'The Old Town' van de Schotse hoofdstad Edinburgh een nieuw prestigieus hotel dat haar deuren in
het voorjaar van 2018 opent.

CITATEN

"Onze sector vraagt om een minder conventionele vorm van gastvrijheid. We moeten
andersom denken, dus vanuit de wensen en behoeften van de gast. Dat vergt creativiteit en
lef. Het blijft af en toe spannend om anders te durven zijn in hoe we onze partners benaderen,
maar we zijn hierin graag een voorbeeld en sparringpartner voor anderen. "
— General Manager Carlton Ambassador, Esther Boers

"Binnen onze hotelgroep vinden wij het enorm belangrijk dat onze gasten een oprechte
glimlach en service ervaren van een team dat haar gasten echt graag een plezier doet. Ik weet
zeker dat Esther Boers het Carlton Ambassador de voor ons zo kenmerkende 'couleur locale'
weet te bieden. "
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— Managing Director Carlton Hotel Collection, Alfred Bree
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De Carlton Hotel Collection biedt comfortabele viersterrenhotels met inspirerende conferentie en leisure
faciliteiten in Nederland, Engeland, Schotland en België. De hotels kenmerken zich door hun eigen unieke stijl en
identiteit, maar hebben die bijzonder warme, gastvrije sfeer met elkaar gemeen. De groep streeft echter niet naar
een eenheid in identiteit en design. Ieder hotel is juist verrassend uniek en legt een direct verband met de
omgeving, de locatie of plaatselijke historie.
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