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Preston Palace: succes
van een hotel waar
alles inclusiefis
rijwel alle de de 326 hotelkamers vanPreston
Palace - goed voor duizend bedden - zijn deze herfstvakantie bezet. En dat is
's ochtends al duidelijk re zien in
de hotellobby. Gezinnen lopen
af en aan van hun kamer naar
het restaurant voor het ontbijtbuffet. Een groep jongeren staat
te \Machten tot ook de overíge
langslapers zich melden om samen een broodje te gaan eten.
Een jongen met voet-

balshirt staat er op
zijn slippers bij, maar
{at kal volgens de-an-

al binnen de muren van het hotel. Op de indoorkermis, de bow-

Iingbaan ofin het subtropisch
zwemparadijs, waar's ochtend
om halftien de eerste liefhebbers al in het warme water dobberen.
.Wie

bij Preston Palace logeert
heeft automatisch een all-inclusive-arrangement. Dat is standaard bij het hotel. Alle gasten
kunnen de hele dag gebruikmaken van alle voorzíeningen, buÊ
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6grniddeld
,,fe 88 pfOCent
il;i d;i*ólËï;- van de 326
woo.n netjes.op schoekamgfS in
nen", zegt zijn metge
deten in zijngezelschap echt niet,
bent hier in een hotel

zel, Dus sloft hij weg,
de trap op om in zijn

tê

kameide slipp"r,
verruilen voor een

PfeStOn
Palace bezet

paar schoenen.

In de kofïiehoek van het hotel
zitten moeder, oma en kleinzoon uit Boskoop, nog even een
kop thee drinken voordat ze
weer naar huis vertrekken. Helemaal uit Zuid-Hollan d zijn ze
naar Almelo gekomen, speciaal
voor Preston Palace. En dat is
niets bijzonders voor het all-inclusivehotel. Gasten komen uit
het hele land naar Almelo.
De gemiddelde bezettingsgraad van het hotel is 88 procent.
In vakanties en ook daarbuiten

zijn de meeste kamers bezeg
zegt mededirecteur Alexander
Muller. ,,In de vakanties komen

hier hoofilzakelijk gezinnen, in
midweken buiten de vakanties
zie je hier vooral senioren. En in
het weekend komen er vooral
jong-volwassenen, gezinnen en
mensen van middelbare leef-

tijd."

iS

fetten en hapjes en
drankjes.
Opvallend: Preston Palace maakt nauwelijks gebruik van
boekingssites. 96 procent van de boekingen wordt rechtstreeks bij het hotel
geregeld, telefonisch

ofvia internel -In tegenstelling tot veel
andere hotels vinden
gasten de beste deals

bij ons altijd op onze eigen sire",
zegt Muller. Preston Palace pro-

beert continu te vernieuwen. om
weer nieuwe gasten te trekken.
Zo zijn eind zor4 dertig nieuwe
luxekamers en -suites in gebruik
genomen. ,,Die kamers en de inzet van onze vijflronderd personeelsleden zorgden ervoor dat aÊ
gelopen zomer weer beter was
dan de zomer van zor4", aldus

Muller.
De vernieuwingsdrift is goed
te zien op de binnenplaats van
het hotel. Daar staat'sinds vorige
week een replica van de grootste

stoomlocomotief van Nederland.
Langslopende hotelgasten kijken
nieuwsgierig naar de grote loc,
terwijl bouwvakkers druk bezig
zijn om het station eromheen te
bouwen. Weer een nieuwe attractie om gasten enthousiast te maken en te laten terugkeren naar
het Almelose hotel.
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ÁLMEIO. Moeder Sandra Borst,

zoon Tariq en oma Wijnie
Wolswijk.uit het Zuid-Hollandse Boskoop zijn wild enthousiast. Een midweek zinetr
ze in Preston Palace. Ze genie
ten van het zwemba4 de kermis, eerr kopje koffie hier, een
drankie daar. Biina r.ooo eum
hebben ze ervoor neergeteld,
maar het is het waard, vinden
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zegtNmelo Promotie. Maar hoe denken de grote hotels erover?

Theaterhotel Almelo:
geen bestaan zonder
het bedriifsleven

oor het Almelose being.com of www.expedia.nl.
drijfsleven is het Thea- ,,Het gaat daarbij om vraag er
terhotel bekend teraanbod", weet Hammink. ,,V
rein. Voor veel medeproberen constant een goede
werkers die van ver komen om
prijs te bieden. Waarbij we er
in Almelo of omgeving te wertuurlijk wel opletten dat er g
ken. is dit hotel hun doordeweek- geld bij moet. Maar een hotel
se 'thuis'. In de ruime, sjiek ingemer die leegstaat, kost altijd
richte lobby kunnen mensen tot geld. Het is net als in de luch
rust komen, lezen mensen hun
vaartwereld. Het kan zijn dat
krant ofdrinken een kop koÍïie
gene in de stoel naast jou een
'ofeen borrel.
le andere prijs voor een ticke
Voor het Theaterheeft betaald. Dat
hotel vormen de zamet hotelkamers
kenlui de basisdoelgenwoordig ook z
groep.,,Het bedrijfsleDe warme uits
ven zorgt ervoor dat Theaterhotel
ling van het hotel
het Theaterhotel behet zwembad en
staat", vertelt direckamers re$auran$ moetr
teur Esther Hamde gasten trekken

aoo

breng

'

vooral aan de
man via
even anders, Zakenlui nmen ook vakan- aanbiedÍng Op

haar.zobn Tariqgenieten nog even bij Preston Palace. foto Lenneke Lingmont

maar dat is het waard'
huis riiden. Sandra BoÍst was v,orig jaar ook al in Preston Palace.
Toen slechts vooÍ een nachtie samen met een vriendin en de kindereq om dertig iaar wiendschap te vieren.,,Maar een nacht
is veel te kort als ie er zo ver
voor moet rijden", vindt ze.
Dus zijn nu zoon en oma mee,
Biina de hele week hebben ze
doorgebracht binnen de muren
van het all-inclusivehotel. Alleen
donderdag maakten ze een uitstapje naar de Almelose binnenstad.,,We vonden de stad een
beetie verpauperd maar er zijn
mkleuke winkeltjes die we bii

ons niet hebben."
Oma Wijnie Wolswijkvond de
.

warenmarkt maaÍ niets-,Die
viel tegen, weinig leuks te zien.
Alleen dingen die ie nodig hebt,
zoals groente,

fiuit

en vis. En dat
hoeven we niet te kopen, want

in het hotel kriigen we alles."
Dus gauw weer terug met de
oude schoolbus van Preston Palace naar het hotel. Tariq heeft
zich ook prima vermaakt de afgelopen dagen.,,De kermis vond ik
het allerleukste. En het zwembad natuurliik." Of ze weer terugkomen?,,Absoluut, maar eeÍst
weer even spare4."

mink. In de herfswakantie ligt dat wel

,,Vooral een zwen
bad vinden veel n
sen belangrijk". st
HamminL Jr: ce

tie en hebben nu

mer ligt het bedri

plaatsgemaakt voor
toeristen die een paar
dagen willen genieten van een
viersterrenhotel en daartoe het

Ieven stil en korn

Almelose hotel hebben uitgekozen.
,,De meeste mensen komen
niet specifiek voor Almelo",
weet Esther Hammink. ,,Het zijn
mensen die zin hebben om een
paar dagen weg te gaan, het liefst
in een viersterrenhotel willen
overnachten. Ze zoeken op interneg komen het Theaterhotel tegen en besluiten om hier een
paar dagen naartoe te komen."
Die gasten lokt het Almelose
hotel met volgens Hammink aantrekkelijke prijzen voor de verschillende soorten kamers. Van
een standaardkamer tot een
extra luxe en/of met een eigen jacrtzz| Al een paar jaar is een medewerker fulltime bezig orn het
aanbod van de r98 hotelkamers
van het Theaterhotel aan de man
te brengen. Dat gaar vooral r-ia
boekinessites. zoals

*srr'.book-

hier vooral toeris
Die willen winkelen in Álmr
ofkiezen voor een overnachr
in combinatie met een Yoors
ling. Maarvooral willen ze ge
ten van een viersterrenhorel
TWente. In welke stad dar is.
maakt dan niet veel uic Ze zt
ken de beste prijs, En wij ho1
dat ze dan ook blijven eterL d
zorgt weer voor inkomsrenDe mensen die kort van rt
ren boeken, blijven meestal

maar één nacht Vaste gasten
ken langer van tevoren, kijke
minder naar de prijs en bliji I
wat langer, soms zelfs eeD rrl
om de stad en omgeving rust
te kunnen bekijken, legt Han
mink uit. ,,Dat ziin over het a
meen wat oudere gasten". r-e
klaart ze. ,,We bieden kamer
voor alle doelgroepen, met bri
sende prijzen. Dar is echt eei
vak gervorden."
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