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PERSBERICHT 
 

LA MAMOUNIA 
LA MAMOUNIA VALT IN DE PRIJZEN! 

LA MAMOUNIA IS UITGEROEPEN TOT BESTE HOTEL TER 
WERELD EN BESTE HOTEL IN AFRIKA 2021 

 

 
 
La Mamounia werd vandaag door het gerenommeerde magazine Conde Nast 
Traveler uitgeroepen tot Beste Hotel ter Wereld en Beste Hotel in 
Afrika. 
Voor Pierre Jochem, de manager van La Mamounia, en zijn teams is het een eer 
om dit fantastische nieuws met de rest van de wereld te delen. 
 
“We zijn zielsgelukkig en erg vereerd nu we voor de derde keer deze 
ultieme onderscheiding ontvangen van de lezers van het prestigieuze 
Conde Nast Traveler.” 
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Meer dan 800.000 lezers hebben hun stem uitgebracht. La Mamounia wist de 
eerste plek te bezetten, met een score van maar liefst  99,99/100. 
 
“Het waren moeilijke maanden waarin we onder meer de renovatie 
van La Mamounia hebben verdergezet. Zo kan onze parel altijd een 
absolute topervaring bieden aan de gasten. Deze inspanningen 
bekroond zien is een overwinning die zoet smaakt”, aldus Pierre 
Jochem.  
 

 

 
 
“Dit alles was nooit gelukt zonder de enorme betrokkenheid, het 
eergevoel en engagement van ons voltallige personeel. Het is voor 
elk van ons een fantastische erkenning om zo’n prijs te ontvangen”, 
gaat Jochem verder.  
 
Aangezien La Mamounia amper drie jaar geleden al de prijs van Beste Hotel ter 
Wereld toegekend kreeg van Conde Nast US, wordt deze trofee met nog meer 
erkentelijkheid ontvangen.  
 
Dit is duidelijk een feestjaar voor La Mamounia: het hotel mag weldra zijn 
honderdjarige bestaan vieren, de manager ontving in augustus 2021 de Prijs 
voor Beste Hotelmanager ter Wereld en de recente renovatie heeft twee 
internationale designawards opgeleverd.   

L’Italien par Jean-Georges L’Asiatique par Jean-Georges Le Salon de Thé par Pierre Hermé 
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Die verschillende onderscheidingen zijn het sluitstuk van jaren waarin een niet-
aflatende zoektocht naar uitmuntendheid, de kernwaarde van La Mamounia, 
centraal stond.  
 
“De lezers die gestemd hebben, zijn vaak tevreden gasten met hoge 
verwachtingen, mensen die kind aan huis zijn bij La Mamounia. We 
willen hen van harte bedanken voor hun trouw en steun”, zo besluit 
Jochem.  
 
De Conde Nast Traveler Reader’s Choice is de meest prestigieuze rangschikking 
binnen de wereld van de luxehotels en wordt wereldwijd erkend als de “heilige 
graal” van de premium hotelsector.   
 
La Mamounia draagt Marokkaanse gastvrijheid, uitmuntendheid en verfijning 
trots in het vaandel, waarden waarvoor het hotel wereldwijd bekendstaat en die 
nu bekroond zijn. 
 
Het Beste Hotel ter Wereld ligt in het Marokkaanse Marrakesh en wordt geleid 
door de Beste Hotelmanager ter Wereld …  
 
 
PROFICIAT, LA MAMOUNIA ! 
 
 
 
—  
LA MAMOUNIA  
Avenue Bab Jdid  
40 040 Marrakech Maroc  
T. +212 5243-88600  
www.mamounia.com 
 


