
Hilton Worldwide breidt verder uit metnieuw
Hampton by Hilton hotel in Amsterdam
Hampton by Hilton Amsterdam Centre East opent haar deuren 

Hilton Worldwide  kondigt vandaag de opening van een nieuw Hampton by Hilton hotel in

Nederland aan: Hampton byHilton Amsterdam Centre East. Het hotel heeft 75kamers en wordt

geëxploiteerd door WIN Hotels. Het nieuwe hotel van Hampton byHilton, dat in het

middensegment opereert en gasten wereldwijd hoge kwaliteitlevert, wordt aan het portfolio van

ruim 2.100 hotels van Hampton by Hilton,Hampton Inn by Hilton en Hampton Inn & Suites by

Hilton toegevoegd. Amsterdamtelt nu in totaal acht hotels van Hilton Worldwide. 

 

Hampton by HiltonAmsterdam Centre East ligt op 15 kilometer afstand van Amsterdam Airport

Schiphol en op de perfecte locatie in Amsterdam om de stad te kunnen ontdekken.Volgens de

NL Times is Amsterdammomenteel een van de populairste steden in Europa en met het

groeiende toerismein Nederland zal dit voorlopig zo blijven.
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 Phil Cordell, global head, focused service en Hampton byHilton management bij Hilton

Worldwide zegt: "We zijn zeer verheugd dat weons tweede Hampton by Hilton hotel in deze

wereldbekende stad openen. Deopening past binnen de continue groei van Hilton Worldwide in

deze regio. Wekijken er naar uit om onze gasten te verwelkomen met de van ons bekende service

en alles wat onze gasten nodig hebben voor een aangenaam verblijf in de stad."

 

Hampton by Hilton Amsterdam Centre East biedt hetvolledige servicepakket van Hampton by

Hilton, zoals gratis toegang totinternet, warm ontbijt inbegrepen bij de kamerprijs, 24 uur per

dag snacks,evenals een fitnesscentrum dat 24 uur per dag open is. De kamers zijn standaard

uitgerust met een 40-inch HDTV en werkruimte. Voor elk verblijf geldt Hamptonby Hiltons

Satisfaction Guarantee: wie niet tevreden is, hoeft niet te betalen.

 

“We zijn erg blij om gasten in ons nieuwe hotel te kunnenontvangen,” aldus Benny Luitjens,

general manager. “Hampton by Hilton AmsterdamCentre East ligt in een prachtige, levendige

stad met een rijke historie en eenuitgebreid cultureel aanbod. Gasten kunnen langs de 165

grachten van de stadwandelen, maar ook wereldberoemde musea bezoeken. Het hotel ligt

dichtbijdierentuin Artis en het NEMO science center, beide uitermate geschiktefamilie-uitjes.”

 

Hampton by Hilton staat bekend om de uniekebedrijfscultuur: Hamptonality. Deze term

beschrijft de aanpak van ieder Hamptonby Hilton hotel en staat voor de vriendelijke service, het

inspelen op debehoefte van gasten en informatieverschaffing van de omgeving. Daarnaast zijnde

hotels aangekleed met fotografie en kunst afkomstig uit de lokalegemeenschap.

 

Hampton by HiltonAmsterdam Centre East neemt deel aan Hilton HHonors, het enige

loyaliteitsprogramma dat Points & Miles biedt voor hetzelfde verblijf,zonder black-outdata voor

het inwisselen ervan. HHonors leden krijgen altijd delaagste prijs vrij van boekingskosten,

ontvangen HHonors punten en de digitalecheck-in wanneer zij direct via Hilton boeken.

 

Ga voor meer informatie naar Hampton by Hilton Amsterdam Centre East.
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OVER HILTON WORLDWIDE

Over Hilton Worldwide (NYSE: HLT) is een wereldwijd gerenommeerd hotelbedrijf. De merken van het bedrijf
omvat meer dan 4.660 managed, franchised, owned en leased hotels en timeshare properties met meer dan
765.000 kamers in 102 landen. Al 96 jaar richt Hilton Worldwide zich met zijn wereldwijde merken op het
voortzetten van de traditie in het bieden van uitzonderlijke ervaringen aan zijn gasten. Het portfolio van het bedrijf
omvat 13 eersteklas internationale merken waaronder Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts,
Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites
by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by
Hilton and Hilton Grand Vacations. Daarnaast beheert het bedrijf het bekroonde loyaliteitsprogramma Hilton
HHonors®. Hilton HHonors leden die direct via Hilton boeken, krijgen altijd extra voordelen zoals een exclusieve
korting, gratis Wi-Fi, en digitale faciliteiten die exclusief via de toonaangevende Hilton HHonors app beschikbaar
zijn. Zo kunnen HHonors leden via de app digitaal inchecken, hun kamer kiezen en toegang tot hun kamer krijgen
met de Digital Key. Kijk voor meer informatie over het bedrijf op news.hiltonworldwide.com en connect met Hilton
Worldwide op Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, LinkedIn en Instagram. 

Het merk Hampton omvat Hampton Inn by Hilton, Hampton Inn& Suites by Hilton en

Hampton by Hilton en is bekroond en toonaangevend ophet gebied van hotels in het

middensegment. Hampton bedient de waarde bewusteen kwaliteit gedreven reiziger met meer

dan 2.100 vestigingen met meer dan212.000 kamers in 20 landen. Topkwaliteit accommodaties

met kamers die van allegemakken zijn voorzien zoals gratis Wi-Fi en Hampton’sOn the House®

ontbijt, multi-unit Power Cubes en het typische schoneHampton bed®, maken Hampton tot

marktleider in zijn segment. Hampton byHilton medewerkers bieden een vriendelijke,

authentieke, zorgzame en doordachteservice, ook wel omschreven als ‘Hamptonality’. De service

wordt gegarandeerddoor de 100% Hampton®Guarantee. Hilton HHonors leden die direct via

Hilton boeken,krijgen altijd extra voordelen zoals een exclusieve korting, gratis Wi-Fi, dedigitale

check-in en de Digital Key, exclusief via de toonaangevende HiltonHHonors app. Ga voor meer

informatie over Hampton Hotels naar www.hampton.comof http://news.hampton.com.
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