PERSBERICHT
Nominatie Prix Villégiature Awards 2019 Château St. Gerlach, Kruisherenhotel Maastricht
en Oostwegel Collection
Valkenburg aan de Geul, 28 juni 2019
Oostwegel Collection is genomineerd voor “Best hotel group”, daarnaast komen zowel
Château St. Gerlach als Kruisherenhotel Maastricht in aanmerking voor 3 verschillende
awards.
Château St. Gerlach en Kruisherenhotel Maastricht genomineerd in 3 categorieën
De organisatie Prix Villégiature Awards heeft bekend gemaakt dat Oostwegel Collection is
genomineerd voor hun award “Best hotel group”. Daarnaast zijn Château St. Gerlach en
Kruisherenhotel Maastricht afzonderlijk genomineerd in 3 verschillende categorieën. Zo komt
Château St. Gerlach in aanmerking voor de awards “Best Service in a hotel in Europe, with more
than 80 rooms”, “Best restaurant in a hotel in Europe” en “Best artistic contribution in a hotel in
Europe”. Ook Kruisherenhotel Maastricht is in 3 categorieën genomineerd: “Grand Prix Best
Charming Hotel in Europe”, “Best service in a hotel in Europe, with less than 80 rooms” en “Best
artistic contribution in a hotel in Europe”.
“Wij zijn zeer blij met de nominaties voor de Prix Villégiature Awards voor onze huizen en
Oostwegel Collection als Best Hotel Group. Dit is echt een blijk van waardering voor onze
medewerkers die dag in en dag uit weer de hoogst mogelijke service bieden aan onze gasten.
Met ons lokale familiebedrijf zijn we uniek en dan is het fantastisch om erkend te worden tussen
de andere internationale, befaamde hotelgroepen.”, zegt Camille Oostwegel jr., Directeur
Business Development.
Over Prix Villégiature Awards
Sinds 2003 worden de Villégiature Awards uitgereikt aan de beste hotels in Europa, het MiddenOosten, Afrika en Azië. De jury bestaat uit 22 toonaangevende journalisten met 15 verschillende
nationaliteiten die de hotels persoonlijk bezoeken en beoordelen. In deze 17e editie zullen de
winnaars bekend worden gemaakt op 14 oktober a.s. in Château de Ferrières, nabij Parijs.
www.prix-villegiature.com/
Over Oostwegel Collection
Oostwegel Collection is een Limburgs familiebedrijf dat staat voor inspirerend vakmanschap en
gastvrijheid. Deze drie begrippen worden tot leven gebracht door drie pijlers: mens, locatie en
gastronomie. Camille Oostwegel sr. begon in 1980 met veel passie en zorg aan het restaureren
van Rijksmonumenten en inmiddels bestaat de onderneming uit de volgende huizen: Château
Neercanne, Winselerhof, Château St. Gerlach en Kruisherenhotel Maastricht.
www.oostwegelcollection.nl
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