excellente reizen

De magie van een Parijs’ icoon

Hôtel Ritz
Liefst vier jaar duurde de ingrijpende verbouwing van één van
’s wereld meest befaamde hotels. Het aantal hotelkamers werd
teruggebracht van 159 naar 142 en elke kamer werd vernieuwd.
Wat bleef, was de magie van het luxe hotel. Sinds 1898 geldt het
immense pand aan het Place Vendôme 15 als het favoriete Parijse
verblijf van wereldleiders en -sterren. Hôtel Ritz in Parijs. Een
icoon van de stad. Het kan dus toch luxueuzer.
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De vernieuwde kamers en suites in Hôtel
Ritz ademen luxe, romantiek en stijl.
Rijke materialen, fraai design en alle luxe
en comfort die wenselijk is
Hôtel Ritz, ook wel bekend als The Ritz Paris,
is sinds 1979 eigendom van de Egyptische
zakenman Mohamed Al-Fayed. De vader van
de samen met Lady Di, de vroegere Prinses
Diana, overleden Dodi Al-Fayed. De zakenman
besloot in 2012 dat het prestigieuze hotel toe
was aan een grondige verbouwing. Het hotel,
waar Coco Chanel maar liefst 35 jaar woonde
en waarover de beroemde schrijver en vaste
gast Ernest Hemingway ooit zei: “Als ik over het
hiernamaals droom, dan gebeurt alles altijd in
het Ritz in Parijs”, behield echter de heerlijke
sfeer en geeft de gast het ultieme gevoel van
luxe, gastvrijheid en privacy. Zo laat een nieuwe
tunnel toe dat gasten het hotel discreet via een
geheime in- en uitgang kunnen bereiken of
verlaten.
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In Hôtel Ritz slaap je niet,
daar resideer je
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excellente reizen

Sterrenrestaurant L'Espadon
De vernieuwde kamers en suites in Hôtel Ritz ademen luxe, romantiek en stijl. Rijke
materialen, fraai design en alle luxe en comfort die wenselijk is. In Hôtel Ritz slaap je niet,
daar resideer je. Het meer dan behulpzame personeel, de galerie waar luxe boetieks zijn
gevestigd, de health club en 's werelds eerste Chanel spa – een spa geheel in de stijl van
de vroegere bewoonster – dragen bij aan de magie van het luxe hotel. In Hôtel Ritz zijn
meerdere bars en restaurants ondergebracht. Zo geniet je in Bar Vendôme, Bar Hemingway
(vernoemd naar de vermaarde schrijver) en de Ritz Bar onder meer van heerlijke wijnen en
cognacs en biedt het sterrenrestaurant L'Espadon onovertroffen culinaire hoogstandjes.

Ongekende aantrekkingskracht
In Hôtel Ritz draait alles om het genot van de gast. Het is bijna zonde om het luxe hotel te
verlaten voor een bezoek aan de stad. Maar net als Hôtel Ritz heeft ook de stad Parijs een
ongekende aantrekkingskracht op mensen, waardoor het onmogelijk is om niet over de
brede lanen te struinen, van de Seine en de prachtige gebouwen te genieten en magische
sfeer van de stad te inhaleren. En wat is het voor overheerlijk gevoel als je weet dat na een
dag van ontdekken het heerlijke Hôtel Ritz weer op je wacht. Luxe zoals luxe is bedoeld.
Luxe in optima forma.
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Departures
Tel +31 (0)6-29000544
info@departures.nl
www.departures.nl
Ontzorgen van levensgenieters en
realiseren van droomreizen. Meer dan
20 jaar ervaring in het 5-sterren segment

