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KØBEHAVNERHOTELLET SKT. PETRI
MODTAGER CONDÉ NAST TRAVELER’S READERS’
CHOICE AWARD 2019
“3. bedste hotel i Nordeuropa”
“1. plads over bedste hoteller i Danmark, Nordeuropa”
Verdens bedste hoteller, resorts, lande, byer, øer, spa, flyselskaber, lufthavne og krydstogter.
I dag annoncerede det anerkendte tidsskrift Condé Nast Traveler resultatet af deres årlige
Readers’ Choice Award. Med en score på 98,85 er SKT. PETRI blevet anerkendt som ét af de
førende hoteller i kategorien ‘Nordeuropa’ og som det bedste hotel i Danmark.
Over 600,000 læsere verden over har givet deres stemme og er samtidig rekord for antal svar
nogensinde. Afstemningen giver et unikt øjebliksbillede i hvordan og hvorfor vi rejser i dag. SKT.
PETRI er stolte over at blive anerkendt som det førende hotel i Danmark og som ét af de førende
hoteller i Nordeuropa.
Condé Nast Traveler’s Readers’ Choice Award er en af de ældste og mest prestigefulde
anerkendelser indenfor rejsebranchen og refereres ofte som “det bedste af det bedste i
branchen”.
“På SKT. PETRI er vi dedikeret til at skabe unikke og mindeværdige oplevelser for vores
hotelgæster. Netop derfor betyder denne pris noget helt specielt. Ikke blot fordi Condé Nast
Traveler anses for at være et af verdens førende tidsskrifter indenfor rejser og oplevelser, men
fordi prisen gives af den rejsende. En pris af denne kalibre viser, at vores kerneværdi, som vi
kalder ‘laid-back luxury’, er mere end blot god gæsteservice, men en oplevelse der forbliver i vores
gæsters bevidsthed selv efter de er checket ud,” fortæller hoteldirektør Jesper Stubgaard og
fortsætter: “Frem for alt dedikerer jeg denne pris til vores fantastiske personale, der hver dag yder
deres bedste for at give vores gæster en service udover det sædvanlige, og det gør mig som
hoteldirektør utrolig stolt.”
Du finder en oversigt over alle vinderne af Condé Nast Traveler’s Readers’ Choice Award 2019 på

www.cntraveler.com/rca, ligesom de også hyldes i november udgaven af Condé Nast Traveler US
og UK.
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Billeder kan downloades h
 er.
SKT. PETRI
SKT. PETRI ligger i Vilhelm Lauritzens bevaringsværdige funkisbygning fra 1928, der tidligere husede Daells
Varehus. Efter bygningen havde stået tom siden varehusets lukning i 1999 blev den i 2002-2003 totalrenoveret,
hvor den store atriumglasfacade i hotellets lobbyområde også blev tilført. Senere samme år åbnede SKT. PETRI.
Efter en omfattende renovering i 2016-17 blev der tilføjet 20 nye værelser og i dag tilbyder SKT. PETRI 288
værelser, heraf 26 suiter, to restauranter og bar, loungeområde, syv mødelokaler samt gårdhave og
fitnessområde, og oser af laidback luxury.
Condé Nast Traveler
Condé Nast Traveler er et internationalt og transatlantisk tidsskrift der dækker rejser og oplevelser, og udgives af
Condé Nast Publications. Tidsskriftet publiceres både i en amerikansk og engelsk prinversion. Tidsskriftet
startede i 1987 og specialiserer sig på reportager om luksusrejser, bedømmelse af hoteller, produkter og
tjenester.

