Persbericht

WorldHotels™ verwelkomt eerste Crafted Hotel in België
Hotel Damier in Kortrijk voegt zich bij WorldHotels Crafted collection

Kortrijk / Amsterdam, (19 mei 2022) – WorldHotels maakt vandaag bekend dat Hotel Damier in Kortrijk,
als eerste Crafted collection hotel in België is toegetreden tot haar portfolio. Het charmante hotel aan de
Grote Markt in Kortrijk maakt nu deel uit van de nieuwe WorldHotels Crafted collection.

"We zijn verheugd om dit prachtige hotel te verwelkomen in WorldHotels Crafted collection, een speciaal
samengestelde collectie van hotels over de hele wereld die unieke ervaringen, eersteklas service en
ongeëvenaarde verfijning bieden," aldus Ron Pohl, President van WorldHotels. "Hotel Damier, het oudste
hotel van België, biedt reizigers een uitzonderlijke service gecombineerd met een perfecte mix van rijke
geschiedenis en eclectisch design. We zijn trots op het momentum dat onze Crafted-collectie beleeft nu
reizen over de hele wereld weer een vlucht neemt. De toekomst is rooskleurig voor deze unieke en
bloeiende collectie, en we kijken ernaar uit om de verwachtingen van gasten en hotelontwikkelaars te
blijven overtreffen."

Het viersterrenhotel Damier biedt legendarische charme met een personal touch en is centraal gelegen op
de Grote Markt in Kortrijk, met een beschermde gevel uit 1769. Het unieke interieur van de lobby kwam
tot stand door de gerenommeerde Kortrijkse “Kunstwerkstede Gebroeders De Coene”. De historie van
Hotel Damier gaat terug tot 1398. Toentertijd was er al sprake van 'Ten Scake', dat verwijst naar een plek
waar reizigers een comfortabel bed en een lekkere maaltijd konden krijgen. Daarna verbasterde de naam
in het Nederlands naar 'Het Scaek' en 'Het Daemberd', wat in het Frans als 'Damier' vertaald werd. Dit
luxueus boutique hotel - is een stijlvolle uitvalsbasis om de stad te verkennen. Hotel Damier is een uniek
hotel met een rijk erfgoed, waar eeuwenoude geschiedenis wordt gecombineerd met hedendaagse
charme en buitengewone gastvrijheid.

Het hotel beschikt over 65 stijlvolle kamers en suites onderverdeeld in Comfort Single, Superior, Prestige,
Executive kamers, Junior Suites en een Executive Suite. Alle kamers en suites combineren comfort en
elegantie met hedendaagse technologie en zijn uitgerust met een afzonderlijke badkamer met bad en/of
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douche, een werktafel, een flatscreen TV, laptopsafe en gasten hebben toegang tot de private parking
van het hotel. Voor het ultieme luxe gevoel zijn alle kamers voorzien van verzorgingsproducten van het
Franse cosmeticamerk Clarins.

Achter de historische Rococo-gevel uit 1769 bevindt zich naast het hotel ook een restaurant en brasserie.
Brasserie Damier is rechtstreeks toegankelijk vanaf de Grote Markt en is een gezellige, Parijse bistro
waar men terecht kan voor de klassieke bistrokeuken. Er worden klassieke gerechten geserveerd met een
hedendaagse toets. Lunchen of dineren kan ook op het ruime, verwarmde terras, met uitzicht op de Grote
Markt. Gasten worden getrakteerd op een oprechte, vertrouwde en gastvrije service, en kunnen genieten
van een hartverwarmende koffie, een heerlijk glas wijn of champagne of een verrassende ontdekking uit
het uitzonderlijke assortiment single malt whisky's. Uniek zijn de Copperhead gins "Black Batch" en
"Gibson" met blends welke speciaal ontworpen zijn door Yvan Vindevogel, de eigenaar van het hotel, en
die bij Hotel Damier verkrijgbaar zijn. In Restaurant Damier wordt gekookt met het hart en zonder
pretenties. Gasten kunnen terecht in het restaurant of op het verwarmde binnenterras voor een bijzonder
diner in een uitnodigende ambiance met smakelijke en verrassende gerechten.

Sprezza is de high-end cocktailbar met een eclectisch interieur. Hier wordt de gast meegenomen in een
sensationele beleving en geniet men van signature cocktails, een uitgelezen collectie whisky's en unieke
rums en tequila's. Sprezza biedt een grote variëteit aan special home made cocktails, low alcohol
cocktails en mocktails, allen met passie klaargemaakt. Ook in Sprezza is een speciale Copperhead Gin
verkrijgbaar, The Copperhead Scarfes limited edition. Hotel Damier is trots om als enige cocktailbar in
België 'The Scarfes Limited Edition of Copperhead' te serveren.

Kortrijk, de bruisende Groeningestad, pakt trots uit met een mooie collectie boeiende musea en
dynamische culturele centra, een prettige terrasjescultuur, een groene en aangename omgeving door de
heraanleg van de Leieboorden en onweerstaanbaar gezellige feesten in de stad. Kortrijk is opgenomen in
het internationale UNESCO Creative Cities Network in het domein van design. Hotel Damier ligt op enkele
kilometers van Kortrijk Xpo, 500 meter van het treinstation en de verbindingswegen met Brugge, Ieper,
Gent, Rijsel en privéluchthaven Wevelgem.

Door de centrale ligging in de Eurometropool (Lille-Kortrijk-Doornik) is de Grote Markt van Kortrijk een
uitstekende locatie voor de organisatie van meetings, incentives, conferenties en exhibities.
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De vergaderzalen 'Skyroom' en 'Skybox' bevinden zich op de 4de verdieping van de executive building,
bereikbaar met een private lift. Door de grote schuiframen die uitgeven op het terras, is er voortdurend
aanvoer van frisse lucht. Hotel Damier beschikt verder nog over twee prachtige en unieke banketzalen
met daglicht voor de organisatie van events, een babyborrel, huwelijksfeest, rouwmaaltijd,… alles is
mogelijk. Alle MICE-faciliteiten zijn voorzien zodat op deze unieke locatie zorgeloos kan worden
vergaderd.

WorldHotels Crafted Collection heeft een gezamenlijke missie om onafhankelijke hoteliers in de spotlight
te zetten die het gewone in het buitengewone weten om te toveren. De Crafted hotels weerspiegelen en
versterken alles wat uniek is aan hun eigen locatie, en omdat geen twee hotels gelijk zijn, biedt elk hotel
een bijzondere en unieke beleving. WorldHotels Crafted biedt de verfijnde reiziger van vandaag een
verbluffend unieke ervaring in het upscale en luxe segment en spreekt zowel gasten als hoteliers aan die
hunkeren naar creativiteit, vindingrijkheid en eersteklas service.

"Het is geweldig om als eerste hotel in België toe te treden tot de nieuwe WorldHotels Crafted Collection,"
aldus Catherine Vindevogel - Debal, eigenaar en General Manager van Hotel Damier. "Met het bijzondere
DNA van ons bedrijf en onze toewijding om onze gasten een stijlvolle en bijzondere ervaring te bezorgen,
is WorldHotels Crafted voor ons het juiste merk om ons bedrijf zowel lokaal als wereldwijd te positioneren
en te laten groeien.

"Hotel Damier levert een ervaring zoals geen ander. De combinatie van de persoonlijke benadering, het
toegankelijk design en de bijzondere historie van het hotel als oudste hotel van België, maakt dit absoluut
de plek waar je als gast wilt verblijven.", voegt Stefan Dubbeling, Regional Director België & Nederland
voor BWH Hotel Group, toe. "We zijn ervan overtuigd dat gasten van WorldHotels en inwoners van
Kortrijk genieten van alles wat dit charmante hotel te bieden heeft. We kijken uit naar de verdere
samenwerking met Catherine en haar team om haar prachtige hotel zowel lokaal als wereldwijd onder de
aandacht te brengen."

Door toe te treden tot WorldHotels, maakt Hotel Damier deel uit van het toonaangevende
loyaliteitsprogramma, WorldHotels Rewards®. Het op twee na grootste loyaliteitsprogramma voor hotels
ter wereld biedt gasten exclusieve toegang, privileges en aanbiedingen. www.worldhotels.com.
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Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Over BWH Hotel Group
De BWH Hotel Group® is een internationale hotelgroep met haar hoofdkantoor in Phoenix, Arizona, en
het overkoepelende merk voor de drie wereldwijde hotelmerken Best Western Hotels & Resorts,
WorldHotels Collection en SureStay Hotel Group met een wereldwijd netwerk van ongeveer 4.700
onafhankelijke hotels in meer dan 100 landen en gebieden wereldwijd.* BWH Hotel Group biedt in totaal
18 hotelmerken wereldwijd die voldoen aan de behoeften van hotelontwikkelaars en gasten in elke
markt/segment: Best Western®, Best Western Plus®, Best Western Premier®, Executive Residency by
Best Western®, Vīb®, GLō®, Aiden®, Sadie®, BW Premier Collection® en BW Signature Collection®
evenals WorldHotels® Luxury, WorldHotels Elite, WorldHotels Distinctive en WorldHotels Crafted. Sure
Hotel®, Sure Plus Hotel®, Sure Hotel Collection® en Sure Studio℠ completeren de merkenportefeuille
van

de

groep.**

BWH

Hotel

Group℠

biedt

hoteliers

operationele

diensten,

sales-

en

marketingondersteuning, meerdere bekroonde online en mobiele boekingsmogelijkheden en de
loyaliteitsprogramma's Best Western Rewards® en WorldHotels Rewards℠ met meer dan 40 miljoen
leden.
BWH Hotel Group® België & Nederland, gevestigd in Hoofddorp (Amsterdam Airport) - Nederland,
ondersteunt in totaal ongeveer 40 hotels in België en Nederland.
Meer informatie: www.bwhhotelgroup.com
* Getallen zijn bij benadering, kunnen fluctueren en omvatten hotels die momenteel in ontwikkeling zijn.
** Alle Best Western, WorldHotels en SureStay-hotels zijn onafhankelijk van elkaar. In Europa worden de SureStay hotels beheerd
onder het merk Sure Hotels.

Over WorldHotels Collection
WorldHotels™ Collection biedt bewezen soft brand-oplossingen voor een wereldwijd aanbod van meer
dan 300 van de beste onafhankelijke hotels en resorts. WorldHotels is opgericht door hoteliers die
toegewijd zijn aan de kunst van gastvrijheid. Alleen WorldHotels stelt de beste onafhankelijke hotels en
resorts over de hele wereld samen, elk met een intuïtieve service en een verfijnd gevoel voor karakter.
WorldHotels' eigen 'Start With Why'-filosofie helpt elk hotel bij het identificeren van hun unieke set van
troeven die hun gastenervaring en omzet gerelateerde prestaties onderscheiden van die van de
concurrentie. WorldHotels Collection is gericht op zowel zakenreizigers als toeristen en is onderverdeeld
in vier niveaus, zodat gasten het aanbod kunnen kiezen dat aan hun behoeften voldoet: WorldHotels
Luxury, WorldHotels Elite, WorldHotels Distinctive en WorldHotels Crafted Collection.
Voor reserveringen of informatie kunt u terecht op www.worldhotels.com.
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###

Fotobijschriften:
Foto 1: Catherine Vindevogel – Debal, Owner & General Manager Hotel Damier
Foto 2: Restaurant Damier
Foto 3: Brasserie Damier
Foto 4: Bartender Sprezza
Foto 5: Executive Room
Foto 6: Junior Suite
Foto 7: Superior Room detail
Foto 8: Facade Hotel Damier

Download via deze link de high res beelden.
Alle beelden zijn rechtenvrij te gebruiken.

Media Contact:
BWH Hotel Group
Marjorie Kentie
Marketing Director België & Nederland
+31 (0)6 54 94 62 73
marjorie.kentie@bwhhotelgroup.com
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