
Carlton Ambassador Hotelsluit zich aan bij Preferred Hotels &
Resorts
Haags boutique hotel treedt na renovatie en uitbreiding toe tot unieke, wereldwijde collectie
van hotels

Vanaf oktober is het Carlton Ambassador Hotel opgenomen in de collectie van Preferred
Hotels & Resorts. Preferred Hotels & Resorts biedt een diverse en kwalitatief hoogwaardige
collectie van unieke, onafhankelijke hotels en resorts van over de hele wereld. Het Haagse
hotel mag zich één van de 650 hotels noemen, die het internationale kwaliteitslabel draagt.

Het Carlton Ambassador Hotel schaart zich onder de Lifestyle Collection van Preferred Hotels
& Resorts. Het boutique hotel is geselecteerd op haar authentieke uitstraling van karakter en
cultuur, gecombineerd met persoonlijke, excellente service. Bovendien zorgt de gunstige
ligging aan de prachtige Sophialaan ervoor dat dit hotel perfect is voor zowel een zakelijk als
vrijetijdsverblijf in Den Haag.
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In een nieuw jasje 
Dat het Carlton Ambassador Hotel is opgenomen als Preferred Hotel heeft een duidelijke
aanleiding. Het hotel heeft de afgelopen tijd een intensieve verbouwing ondergaan om haar
boutique karakter te versterken. Twee jaar geleden is reeds een start gemaakt met de
verbouwing van de kamers op de eerste etage naar unieke Signature Rooms. Afgelopen
december breidde het hotel uit met Ambassador Residences & Suites. Beide hotelkamertypes
hebben de herkenbare Dutch boutique stijl met Hindeloopen elementen, Delfts blauwe
accessoires en ‘Hague Blue’ stoffen. De overige hotelkamers zijn ontworpen in een English
boutique stijl, met duidelijk verwijzingen naar de Tudor Rose.

Afgelopen zomer heeft de begane grond van het Carlton Ambassador Hotel een metamorfose
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ondergaan. Hier smelten de twee hotelkamerstijlen samen. Zo zijn er in het ontwerp van de
receptiedesk originele Delfts blauwe schilderingen en een bijzondere Tudor Rose in glas
verwerkt. Ook Restaurant Henricus is geheel gerenoveerd; het eigentijdse meubilair en het
frisse, elegante decor dragen bij aan de warme sfeer van het restaurant. Restaurant Henricus
is daarmee een heerlijke plek geworden om op elk moment van de dag te genieten van fijn
gezelschap en goed eten.

“Het is een eer om internationaal erkend te worden door Preferred Hotels &
Resorts. De toetreding van Carlton Ambassador tot deze collectie van
wereldwijde tophotels is onderdeel van onze ambitie en de vervulling van een
langgekoesterde wens.„
— Arwin Paulides, General Manager van Carlton Ambassador Hotel  
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Preferred Hotels & Resorts 
Preferred Hotels & Resorts biedt een diverse en kwalitatief hoogwaardige collectie van unieke,
onafhankelijke hotels en resorts van over de hele wereld. Preferred Hotels & Resorts
onderscheidt vijf collecties, die gasten inspireren met buitengewoon elegante hotels. De vijf
collecties Legend, LVX, Lifestyle, Connect en Preferred Residences sluiten aan bij elke
smaak, stijl en persoonlijke voorkeur. Tevens biedt Preferred Hotels & Resorts het grootste
loyaliteitsprogramma voor individuele hotels, waarmee de gasten van het Carlton Ambassador
nu ook extra voordeel genieten. In Nederland is het Carlton Ambassador het vierde hotel dat
onderdeel uitmaakt van Preferred Hotels & Resorts collectie. Grand Hotel Huis ter Duin in
Noordwijk, The College Hotel en Hotel Pulitzer in Amsterdam behoren al langer tot de
wereldwijde collectie.

“Het Carlton Ambassador hotel is een boutique hotel dat elk verblijf tot een
unieke ervaring maakt. Wij zijn verheugd dat wij dit gerenommeerde hotel
mogen verwelkomen in onze Lifestyle collectie.„
— Philipp Weghmann, Executive Vice President of Europe van Preferred Hotels & Resorts
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OVER CARLTON AMBASSADOR HOTEL

Het boutique hotel Carlton Ambassador is gelegen in het centrum van DenHaag op steenworp afstand van het
Binnenhof en het Noordeinde met haar velekunstgaleries, winkels, bars en restaurants. Het karakteristieke hotel met
88 charmante kamers en suites wordt gekenmerkt door een bijzonder stijlvol pand,sfeervolle ambiance en sublieme
en attente service. Met de recente creatie van twintig prachtige Signature Rooms en de toevoeging van
Ambassador Residences & Suites, welke geheel zijn ingericht teroptimalisatie van het comfort van de gast, is het
Carlton Ambassador Hotel eenuitstekende uitvalsbasis voor zowel zakelijke en diplomatieke als leisure gasten.Het
Carlton Ambassador maakt deel uit van de Carlton Hotel Collection, samenmet onder andere The Dominican in
Brussel en Banks Mansion in Amsterdam. Dezehotels werden meerdere malen bekroond met prestigieuze awards.
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