Persbericht Zoover Awards 2018

Hotel Salden wint Gouden Zoover Award
Hotel Salden behoort tot de beste accommodatie van het land
Schin op geul, 10 januari 2018 – Vandaag zijn op de vakantiebeurs in Utrecht de Zoover Awards voor
accommodaties uitgereikt. Hotel Salden wint een Gouden Zoover Award. Gedurende het hele jaar
2018 zijn er 102 reviews geschreven door vakantiegangers die hun ervaringen graag delen om
anderen te helpen bij het vinden van de perfecte vakantie.
Een 9,7 voor Hotel Salden
Tijdens de feestelijke award uitreiking waren de beste accommodaties van Nederland aanwezig om
de award in ontvangst te nemen. De consument beoordeelde Hotel Salden met een waarderingscijfer
9,7. “Wij zijn enorm trots op de prestaties die het team ook dit jaar heeft geleverd. Uiteraard zijn wij
onze gasten enorm dankbaar voor de hoge waarderingen die zij ons hebben gegeven. Wij starten
2019 als 2e beste hotel van Nederland en beste hotel van Limburg, maar blijven als team met beide
beentjes op de grond, zodat onze gasten kunnen blijven genieten van een gemoedelijk verblijf op
onze prachtige locatie.” Aldus de familie van de Broek.
Gouden en Zilveren Awards
De best gewaardeerde accommodaties zijn beloond met een Gouden Award. Wij zijn als Hotel
bekroond met een tweede plek in de Nederlandse ranglijst van Zoover. Daarnaast mag Hotel Salden
zich met trots het best beoordeelde hotel in de regio noemen.
Voor een overzicht van alle winnaars kijk op: zoover.nl/blog
Over Hotel Salden
Wat u ook naar het Limburgse heuvelland brengt: bij ons bent u verzekerd van een ontspannen
verblijf. Wanneer u het panorama-terras betreedt waant u zich in een oase van rust, zonder druk
verkeer of passanten en wordt u getrakteerd op een panoramisch uitzicht over de heuvels. Vanuit de
hotelkamers heeft u ditzelfde uitzicht en ontwaakt u zichtbaar tussen de Limburgse heuvels. U kunt bij
ons genieten van heerlijke gerechten, speciaal bieren van het vat en een uitstekend verblijf in ons
hotel. Onze gasten waarderen de gemoedelijkheid, de rust en de heerlijke gerechten die Jack en
Jolanda samen met het team weten te creëren.
Over de Zoover Awards
De Zoover Awards zijn jaarlijks terugkerende publieksprijzen en geven erkenning aan de best
gewaardeerde accommodaties in Nederland en Europa. Door gasten simpelweg een review te laten
schrijven over de ervaring tijdens het verblijf kan de accommodatiehouder kans maken op een Award.
Alle reviews over het volledige jaar 2018 worden meegenomen. In januari 2019 worden de Awards op
een feestelijke manier uitgereikt.
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