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Bastion Hotels sluit 2018 af als recordjaar
UTRECHT - Met het einde van het jaar in zicht blikt Bastion Hotels terug op een succesvol 2018. Op
basis van de behaalde resultaten kan er zelfs gesproken worden over een recordjaar. Zo sliepen er
in één jaar nog nooit zoveel mensen in een Bastion Hotel en wist de hotelketen steeds meer
terugkerende gasten te verwelkomen. Voor 2019 staan er diverse uitbreidingsplannen op de
agenda.
Bastion Hotels kijkt tevreden terug op 2018, dat de boeken in gaat als een recordjaar. Ook uit cijfers
van onafhankelijk onderzoeksbureau STR blijkt dat de hotelketen een goed jaar heeft gedraaid. De
bezettingsgraad steeg 4,5 keer zo hard als in de markten waar Bastion Hotels actief is. Steeds meer
gasten, zowel zakelijk als particulier, weten Bastion Hotels te vinden wanneer zij op zoek zijn naar
een comfortabele hotelovernachting voor een gunstige prijs.
De keten verwelkomde 1,2 miljoen mensen uit 125 verschillende landen; nooit eerder verbleven er in
één jaar tijd zoveel mensen in een Bastion Hotel. 1 op de 5 nachten is van een gast die in het
afgelopen jaar vaker dan één keer bij Bastion Hotels verbleef. Hieruit kan de keten opmaken dat
gasten tevreden zijn en vaker terugkeren. Dit blijkt ook uit het gemiddelde reviewcijfer waarmee
vaste gasten de hotels beoordelen. Deze cijfers en een aantal andere noemenswaardige resultaten
zijn gebundeld in een infographic.
[INFOGRAPHIC IN BIJLAGE]
Met de benoeming tot FD Gazellen 2018 kreeg Bastion Hotels eerder dit jaar erkenning als een van
de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Voor 2019 heeft de keten diverse plannen om ook in
het nieuwe jaar meer gasten te kunnen verwelkomen. In Arnhem wordt de Markstate, het voormalig
provinciekantoor aan het Eusebiusplein, omgetoverd tot een 4-sterren hotel met 122 kamers.
Daarnaast maken twee bestaande hotels plaats voor nieuwbouw. In Geleen is afgelopen november
gestart met de realisatie van een nieuw complex met 91 kamers dat direct achter het oude hotel
wordt gebouwd. Ook in Nijmegen wil de keten in de loop van komend jaar beginnen met de bouw
van een compleet nieuw hotel dat het huidige pand vervangt.
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