
 

 
Public Relations 

So Rare sprl · 12 Rue de l’Autonomie · 1070 Bruxelles Belgique  

press@sophiecarree.be · www.sophiecarree.be · T+32 2 346 05 00  

 

 
 

 
LA MAMOUNIA SLEEPT DE CONDÉ NAST TRAVELER’S 2018 READERS’ 

CHOICE AWARD IN DE WACHT 
 

“BESTE HOTEL TER WERELD EN BESTE HOTEL VAN AFRIKA 2018” 
 
 
La Mamounia bekleedt het hoogste schavotje tussen ‘s werelds beste hotels, 
resorts, steden, eilanden, luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en 
cruiseships. 
 
Condé Nast Traveler maakte op 9 oktober de resultaten van de 31e Readers’ 
Choice Awards bekend. La Mamounia werd bekroond als beste hotel ter 
wereld en beste hotel van Afrika. 
 
Algemeen directeur Pierre Jochem kondigde dit nieuws met grote trots aan. 
“La Mamounia is uiteraard zeer vereerd dat het deze award gewonnen heeft 
en daarmee de erkenning van Condé Nast Traveler en zijn lezers”, aldus 
Pierre Jochem. “Vanaf het ogenblik dat onze gasten over de drempel komen, 
blijft de la Mamounia Experience hen bij voor het leven. Deze award zou 
nooit tot de mogelijkheden hebben behoord zonder het harde werk en de 
toewijding van ons ongelooflijke hotelteam. Dat La Mamounia een icoon is in 
Marrakech wisten we al langer, maar dat we nu ook erkend worden als het 
beste hotel ter wereld… daar konden we alleen maar van dromen!” 
 
Haast een half miljoen lezers van Condé Nast Traveler dienden een 
recordaantal antwoorden in over hun reiservaringen, zodat we een 
helikopterzicht kregen van waar en hoe we vandaag reizen. La Mamounia 
eindigde hier dus als eerste, met de fenomenale score van 99,77/100. 
 
La Mamounia, dat al door Winston Churchill bestemd werd als “de mooiste 
plek ter wereld”, opende zijn deuren in 1923. Sindsdien is het uitgegroeid tot 
een symbool van de traditionele Marokkaanse gastvrijheid en een klassiek 
voorbeeld van het tijdperk van de ‘grand hotels’. 
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De Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards zijn de oudste en meest 
prestigieuze awards in de reisindustrie, en staan bekend als ‘het beste van het 
beste’ op het gebied van reizen. 
De 2018 Readers' Choice Awards worden enkel gepubliceerd op de website 
van Condé Nast Traveler www.cntraveler.com/rca, en verschijnen op 16 
oktober in het novembernummer. 
 
BRAVO LA MAMOUNIA ! 

 
 
Over La Mamounia: 
Na een enorm restauratieproject onder leiding van de alom bejubelde 
binnenhuisarchitect Jacques Garcia, heropende La Mamounia zijn deuren op 
29 september 2009. Het hotel kan prat gaan op 136 schitterende kamers. 
Daaronder 71 suites, inbegrepen zeven signature suites en drie riads, elk met 
drie slaapkampers, Marokkaanse salons en een privéterras met 
ozonzwembad. Het legendarische hotel, dat in de loop der jaren een keur van 
internationale royalty, politici, celebs en leden van de jetset over de vloer 
kreeg, is een van de meest bekende en begeerde hotels ter wereld. 
Voor meer informatie of reservering ga naar: www.mamounia.com. 
 
Over Condé Nast Traveler 
De meest vermaarde en up-to-dategids wat reizen betreft, Condé Nast 
Traveler, is de bijbel en de muze van de global citizens van tegenwoordig, 
boordevol inspiratie en belangrijke info. Deze meest betrouwbare en 
beroemde naam in de reiswereld won tijdens zijn dertigjarige bestaan 6 
National Magazine Awards en was ook goed voor 26 nominaties. Advertising 
Age kroonde in 2014 Pilar Guzmán tot Editor of the Year en in 2015 sleepte 
CNTraveler.com drie Webby Awards in de wacht. Voor meer info kunt u 
terecht op www.cntraveler.com. 
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Avenue Bab Jdid 
40 040 Marrakech Maroc 
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