Avalon Hotel i Göteborg FÅR UTMÄRKELSE I
2014 TRIPADVISOR TRAVELLERS’ CHOICE HOTELS AWARDS
Göteborg – 15 maj 2014 – AVALON Hotel tillkännagav i dag att det har valts ut av
TripAdvisor som vinnare i kategorin ”Hotellen med bäst service i Sverige” i 2014
Travellers’ Choice™ Awards.
De årliga TripAdvisor Travellers’ Choice Awards hålls för tolfte året i rad och delar ut
utmärkelser till världens bästa hotell som har utsetts av de som känner till dem bäst –
resenärerna. Till skillnad från andra hotellutmärkelser utses vinnarna i TripAdvisor
Travellers’ Choice baserat på miljoner värdefulla omdömen från resenärer från hela
världen.
”Som Hotellchef för Avalon Hotel i Göteborg är jag både väldigt glad och stolt idag när
jag får informationen om att vi står som vinnare i kategorin ”Hotellen med bäst service i
Sverige”. Det betyder oerhört mycket för mig och alla mina medarbetare och kollegor att
få ett bevis på att det vi arbetar med varje dag märks och uppskattas hos våra gäster.
Avalon Hotel är och skall vara ett hotell som vill göra varje ögonblick meningsfullt för
våra gäster, säger Kamilla Grodzki, Hotellchef på Avalon Hotel.”

”Vi är väldigt glada att få presentera de bästa verksamheterna i världen, baserat
på åsikterna från de som känner till dem allra bäst – alla de miljoner resenärer
över hela världen som kommer till TripAdvisor för att dela med sig av sina
erfarenheter”, säger Barbara Messing, chief marketing officer på TripAdvisor. ”De
som vill få inspiration när de planerar sina resor för 2014 kan börja med den här
listan över särskilt intressanta boenden som belönades med utmärkelsen
Travellers’ Choice 2014.”
För att se omdömen om Avalon Hotel ska du besöka
http://www.tripadvisor.se/ShowUserReviews-g189894-d656551-r202870333Avalon_Hotel-Gothenburg_Vastra_Gotaland_County_West_Coas.html#UR202870333
Se vinnarna i Travellers’ Choice 2014 på www.tripadvisor.se/TravelersChoice.

Avalon Hotel ägs av Svenska Stadshotell AB (SSHL), som också äger Best Western Hotell Borås, First
Hotel Grand och Comfort Hotel Jazz – alla i Borås - samt Best Western Hotell Göteborg. SSHL äger även
verksamheterna Grands Restauranger i Borås samt Avalons Restauranger i Göteborg.
För mer information:
Mia Landin – Marknad & Försäljningschef Svenska Stadshotell AB
mia@svenskastadshotell.se Telefon: +46 705 12 77 04
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