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Primeur in topsegment hotel- en cruisebranche
HOTELS NU OOK LEUK VOOR KINDEREN
Het grootste avontuur dat kinderen in een hotel kunnen aangaan, is het vinden van nieuwe
[internationale] vriendjes. Verse vriendschappen verslaan de verveling in de hospitalitywereld van de volwassenen. Het is gedaan met het zwerven door het hotel of over het
cruiseschip.
Vanaf nu maken Chinese en Engelse en Russische en Franse en Afrikaanse en Duitse
kinderen in hotels met elkaar één verhaal. Met poppen, paarden, auto's en een volledig
ingerichte design-villa. Een eventuele taalbarrière is voor kinderen nu geen rem meer op
hun nieuwe ontmoetingen | via de poppenvilla kunnen ze woordeloos met elkaar
communiceren. Dat vinden ze zelfs leuk | spel is hun universele taal.
Front of House Manager DoubleTree by Hilton Amsterdam | Lotte Dijkmans van Gunst: “Het
lijkt wel alsof kinderen weten dat het hier om een heel hoogwaardig speelmeubel gaat, ze
gaan zo netjes met de poppenvilla om! Het opruimen van de kids corner vraagt aanzienlijk
minder tijd van ons dan voorheen.”
De poppenvilla op wielen, in de wereld een unicum, is gebouwd voor de lievelingspoppen
van kinderen [30 cm], en voor hun auto’s en fietsen. Het speelmeubel toont in daad respect
voor kinderen, onder meer door de kindhoogte en het gebruik van duurzame materialen.
Guido Tielman | Consul-general Chongqing: “This is the Bentley among the world's dolls
houses!". Caroline Receveur | General manager van DoubleTree by Hilton Amsterdam
Centraal Station: "De Poppenvilla is bizar mooi".
Voor papa en mama een Hilton of een cruiseship? Dan natuurlijk voor hun kinderen
eveneens: een [varend] hotel voor hun poppen en auto's.
Met een poppenvilla in de lobby of aan boord creëert een hotel een centraal
ontmoetingspunt voor haar junior-gasten. Als zij door het weertype geneigd zijn om binnen
te blijven, is er toch een faciliteit in het hotel voor hen. Bovendien kunnen hun ouders zich
beter concentreren tijdens het in- en outchecken. Een knelpunt kan zich echter voordoen als
de kinderen hun storytelling willen voortzetten en van afbreken beslist geen sprake kan
zijn...

