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Superior sterrenclassificatie voor Preston Palace
Alle normen zijn ruimschoots gehaald. Preston Palace is officieel gecertificeerd door
de Europese Hotelclassificatie met drie sterren én de bonusclassificatie 'Superior'.

Superieur
Kwaliteit, gastvrijheid, optimale service en verrassende (vernieuwde) faciliteiten hebben
ervoor gezorgd dat de Europese Hotel Classificatie maar liefst drie sterren en de
bonuswaardering 'Superior' toekent aan Preston Palace. Elk sterren niveau kent een
'Superior' klasse voor hotels die vele extra's bieden en dat geeft Preston Palace de ruimte
zich te profileren. Omdat Preston Palace alle normen ruimschoots heeft gehaald én qua
service, faciliteiten en kwaliteit ruim boven de norm uitstijgt ontvangt zij de toevoeging
'Superior'. Een terechte waardering!
Objectief
Een verblijf in Preston Palace kenmerkt zich door de royale all-inclusive formule, gastvrije
service, kwaliteit en diverse types hotelkamers zoals de Suites, Royal, Classic en Economy.
Telt u daarbij op de vele faciliteiten; zoals het subtropisch zwemparadijs, de indoor-kermis,
een nieuw hotelrestaurant, een barstraat, kinderspelotheek met animatie, tal van
spelfaciliteiten, dagelijks entertainment en de conclusie is dat Preston Palace uniek is. Op elk
vlak. Dat resulteert naast duizenden positieve reviews ook tot deze objectieve waardering.
Bij een officieel geclassificeerd hotel, zoals Preston Palace, weet u wat u mag verwachten.
Trots
Na de aanvraag, het bezoek van de adviseur en de goedkeuring is het sterrenschild in
ontvangst genomen en gemonteerd bij de entree van Preston Palace. 'Allereerst zijn wij trots
op onze gasten. Het is een grote eer om, jong en oud, een fantastisch arrangement te
bezorgen. De vele positieve reviews na een verblijf zijn de bekroning op ons mooie werk. Als
wij daarbij ook een objectieve drie sterren 'Superior' waardering van de Europese
Hotelclassificatie krijgen, dan is er geen reden meer om niet naar Preston Palace te komen.
Iedereen is van harte welkom', aldus de directie van Preston Palace.
Blijven vernieuwen
Zijn nu alle successen behaald en is de finish bereikt? Absoluut niet. Het all-inclusive hotel
met maar liefst 318 hotelkamers leverde onlangs een verdieping met nieuwe hotelkamers op,
met daarbij ook meer faciliteiten voor minder-validen. De buitenkant van het hotel krijgt een
frisse face-lift en ook 2018 staat in het kader van de vernieuwing.

Meer over Preston Palace
Met jaarlijks ruim 200.000 gastnachten en een bezettingspercentage van boven de 86% is
Preston Palace een grote speler in de hotelwereld. Het marktaandeel voor Preston Palace
van hotelovernachtingen in geheel Overijssel ligt op 12% (2016). Het voorziet de regio van
inkomsten; er zijn bijna 500 mensen werkzaam bij Preston Palace, het hotel werkt samen
met regionale leveranciers, is o.a. bekend van landelijke TV-reclame, het hoge aantal
bezoekers zorgt voor omzet bij de lokale en regionale ondernemers en de sponsoring van tal
van sport teams uit de regio.
Europese Hotelclassificatie
De Nederlandse Hotel Classificatie (NHC) is ontwikkeld door de sector Hotels van
Koninklijke Horeca Nederland (KHN), in samenwerking met het voormalige bedrijfschap
horeca en catering. De NHC werd tot eind 2016 ondersteund door KHN en Hotelsterren. De
Europese Hotelclassificatie is vanaf 1 januari 2016 ingevoerd in Nederland en uitgevoerd
door Hotelsterren. De Europese Hotelclassificatie blijft na 2016 voortbestaan en volgt de
Nederlandse Hotel Classificatie op. De Europese Hotelclassificatie wordt elke vier jaar
geactualiseerd.

