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Hotellikonen gör comeback –
Raffles Singapore öppnar igen

_________________________________________________________________________
Ett av världens mest ikoniska lyxhotell slår återigen upp portarna efter flera års
omfattande renovationer. Nu väntar ett nytt spännande kapitel i Raffles Singapores
rika historia och arv. Världens lyxresenärer gör sig redo för en ny era av klassisk
lyx.
– Det finns få hotell i världen som blivit så synonyma med de hemstäder som Raffles
Singapore. Hotellet är också ett av få stora 1800-talshotell som finns kvar i världen och
restaureringen har därför fokuserat på att bevara byggnadens unika historiska charm. Nu
hoppas vi att våra gäster ska fortsätta att skapa goda minnen här och återupptäcka vad som
gör hotellet så speciellt – arkitekturen, arvet och den legendariska servicen, säger Christian
Westbeld, General Manager på Raffles Singapore.
Det var i februari 2017 som Raffles Singapore inledde sin noggranna restaurering. Arbetet
leddes av interiörarkitekten Alexandra Champalimaud, tillsammans med arkitekt- och
designföretaget Aedas, restaureringsexperter från Studio Lapis samt belysningskonsulter från
Tino Kwan. Tillsammans har de skapat nya läckra sviter och andra platser där besökarna kan
träffas, bo, shoppa och äta.
Det återupplivade Raffles Singapore erbjuder en oöverträffad komfort och service med såväl
påpassning från Raffles Butlers som förbättrade svitupplevelser i nio olika svitkategorier;
State Room Suites, Courtyard Suites, Palm Court Suites, Personality Suites, Residence Suites,
Promenade Suites, Studio Suites, Grand Hotel Suites och Presidential Suites. Det totala
antalet sviter har också ökat från 103 till 115.
– Vi är mycket glada över att återigen öppna Raffles Singapore och på nytt bli en del av
staden. Det var här allt började och vi fortsätter vara trogna hotellets och stadens rötter,
säger Jeannette Ho, VP Brand & Strategic Relationships på Raffles Hotels & Resorts.
Även hotellets övriga faciliteter har fått sig ett ansiktslyft. Raffles Arcade har nyligen utrustats
med en charmig Raffles Boutique där olika skräddarsydda varumärken finns att köpa. Sedan
tidigare står det även klart att hotellet gör en stor kulinarisk satsning. Man introducerar ett
helt nytt restaurangkoncept i samarbete med några av världens ledande kockar, medan
hotellets berömda Long Bar, där drinken Singapore Sling uppfanns, har renoverats.
– Raffles Singapore är en av Accors starkast lysande stjärnor som genom åren skapat sig ett
svårslaget rykte internationellt. Samtidigt är Singapore en stor och viktig destination
internationell, inte minst bland våra nordiska affärs och privatresenärer. Därför är det väldigt
spännande att hotellet nu öppnar igen, säger Jan Birkelund, Development & Operations för
Accor i Norden.
Raffles Singapore öppnade 1887 och blev ett sekel senare erkänt av Singapores regering som
ett nationellt monument. Den sista restaureringen genomfördes åren 1989-1991.

För mer information
Jan Birkelund
Development & Operations för Accor i Norden
Telefon: +46-73-433 80 65
E-post: jan.birkelund@accor.com

Ingemar Åkesson
PR-konsult för Accor i Skandinavien
Telefon: +46-70-898 33 69
E-post: ingemar@comma.se

Om Accor
Accor är världsledare inom resa och livsstil samt en digital innovatör som erbjuder unika
upplevelser vid närmare 4 800 hotell, resorts och bostäder i över 100 länder. Med en
oöverträffad portfölj av internationellt kända hotellvarumärken – som täcker alltifrån lyxhotell,
populära mellanklass- och boutiquehotell samt ekonomiklasshotell – har Accor i mer än 50 år
erbjudit en svårslagen service och expertis. Utöver ett brett utbud av boenden så erbjuder
Accor även nya sätt att leva, arbeta och ta del av kulinariska upplevelser, nattliv och
välbefinnande. Allt är samlat i ett av världens mest givande hotellojalitetsprogram. Accor
verkar också för att främja hållbar utveckling och spelar en aktiv roll för att ge tillbaka till
planeten och de lokalsamhällen där vi finns. Planet 21 – Acting Here strävar efter positiv
gästfrihet, medan koncernens kapitalfond Accor Solidarity fokuserar på missgynnade grupper
genom yrkesutbildningar och möjligheter till anställning inom hotellgruppens nätverk. Accor
SA är noterade på Euronext Paris (ISIN-kod: FR0000120404) och handlas i USA på OTCmarknaden (kod: ACRFY). För mer information, besök accor.com, eller följ oss på Twitter och
Facebook.

