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Hotel Diplomat utsett till Sveriges Bästa Hotell av Condé Nast
Travelers läsare
Hotel Diplomat Stockholm har utsetts av prestigefyllda Condé Nast Traveler till
Sveriges bästa hotell och ett av Nordeuropas fem bästa i kategorin "Best Hotels in
Northern Europe: Readers' Choice Awards 2018". Magasinet räknas som världens
bästa resemagasin.
– Vi är sannerligen stolta och glada över att Condé Nast Travelers läsare röstat fram oss
som Sveriges bästa hotell. Det är ett tydligt kvitto på att vi har uppfattat vad dagens
resenärer efterfrågar och även levererar det på bästa möjliga sätt. Det visar att arbetet som
vår VD Lina Gabrielson och hennes team gör uppskattas av våra gäster, säger Anna
Cappelen, ordförande på Hotel Diplomat.
Hotel Diplomat, ett familjeägt 5 stjärnigt hotell, har under hela sin tid varit en
traditionsbärare men också legat i framkant bland svenska hotell när det gäller att förnya
sig. Med den klassiska art nouveau-stilen står hotellet för något tidlöst, samtidigt som
modern skandinavisk design och konst sätter sin prägel på den vackra byggnaden, något
som tilltalar internationella och svenska gäster.
Närmare en halv miljon Condé Nast Traveler-läsare har röstat fram sina bästa
reseupplevelser – en snapshot av var och hur man vill resa idag. The Condé Nast Traveler
Readers Choice Award är det mest prestigefyllda erkännande inom reseindustrin och
räknas som ”det bästa av det bästa inom resandet”.
Mer om utmärkelsen här:
http://www.cntraveler.com/rca och i novembers utgåva av tidningen som kommer ut 16
oktober.
För mer information och pressbilder, vänligen kontakta:
Marie Matsson , PR & Marketing Manager, Hotel Diplomat
Tel: 08-459 68 44
E-mail: marie.matsson@diplomathotel.com

About Condé Nast Traveler
As the most discerning, up-to-the-minute voice in all things travel, Condé Nast Traveler is the
global citizen's bible and muse, offering both inspiration and vital intel. Condé Nast Traveler is
the most trusted and celebrated name in travel with 6 National Magazine Award wins and 26
nominations in its 30-year history. Advertising Age named Pilar Guzmán Editor of the Year in
2014 and CNTraveler.com attained 3 Webby Awards in 2015. For more, visit
www.cntraveler.com.

Om Hotel Diplomat
Privatägda Hotel Diplomat Stockholm drivs av fjärde generationen Malmström. I koncernen
ingår Hotel Diplomat med restaurang, bar och Butiken på Strandvägen i Stockholm. Under
sommaren 2019 öppnas nya boutiquehotellet Villa Dagmar. En lyxig och internationell
hotellupplevelse på Nybrogatan och Östermalmstorg i hjärtat av Stockholm

