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Amsterdam, 11 februari 2014
SPA SPORT HOTEL ZUIVER IN TOP 3 BESTE WELLNESSCENTRA VAN NEDERLAND
Zilveren podium voor Zuiver in Nationale Wellness Verkiezing

Spa Sport Hotel ZUIVER mag zich vanaf heden opnieuw bij de beste wellnesscentra van Nederland
scharen. De luxueuze spa met bijzondere architectuur aan het Amsterdamse Bos in Amsterdam sleepte
op 10 februari tijdens de uitreiking van de Nationale Wellness Verkiezing 2013 in Baarn drie Awards in de
wacht: Winnaar meeste stemmen provincie Noord-Holland 2013, de Creativiteitsprijs én een tweede plaats
als Beste Wellnesscentrum van Nederland.
Drie maal op rij de beste
Dankzij het enthousiasme en de inzet van de consumenten mag de spa van Zuiver zich voor het derde jaar op rij
het Beste Wellnesscentrum van Noord-Holland noemen. Maar dat niet alleen: ook de tweede plaats voor de titel
Beste Wellnesscentrum van Nederland dankt de mooie, moderne spa aan het meeste aantal stemmen. Op deze
wijze liet Zuiver al in de eerste ronde eenentwintig andere wellnesscentra in Noord-Holland achter zich.
Daarnaast wist de spa in Amsterdam het dankzij haar populariteit van twintig landelijke deelnemers tot de beste
drie van Nederland te schoppen. Zuiver kreeg een gemiddelde score van maar liefst 8,6.
Over Zuiver
Zelf ervaren waarom Zuiver tot de beste spa’s in Nederland behoort? Een gezonde geest in een gezond lichaam,
oftewel een ‘zuiver leven’. Dat is waar Zuiver voor staat. Alle facetten van de organisatie, samen Spa Sport Hotel
ZUIVER, richten zich op een unieke wijze op de belangrijkste pijlers hiervoor; rust, beweging en voeding. Van een
ruim opgezette spa van maar liefst 13.000 m2 tot uitstekende horecagelegenheden, een veelomvattend
sportcenter, squash- en tennisbanen, inspirerende vergaderzalen en comfortabele hotelkamers. Ontdek en
combineer alle wensbare faciliteiten tot een onvergetelijke belevenis op deze prachtige locatie aan het
Amsterdamse Bos in Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.zuiveramsterdam.nl.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Antonella Vignale, Marketing Communicatie
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