
 

 
 

L’Hotel The Caesar obté la 
distinció “Silver Award” 

 
 

Per tercer any consecutiu l’Hotel The Caesar ha 
obtingut la categoría 4 estrelles i el premi “Silver 
Award” que otorga  l’Agència Oficial de Turisme a 

Anglaterra, Visit England 
 

 
Visit England, l'agència de turisme oficial d'Anglaterra encarregada de 
regular les categories i la qualitat de l'oferta hotelera, ha atorgat per tercer 
any consecutiu la categoria 4 estrelles i la distinció “Silver Award” a 
l'Hotel The Caesar del grup Derby Hotels Collection. The Caesar és un 
dels cinc hotels a Londres amb el guardó. 
 
Els premis d'or i plata s'atorguen sobre la base d'una qualitat excepcional 
dins d'unes categories marcades per l'agència i valorades per la visita d'un 
“mystery guest”. Els nivells d'alta qualitat han de ser demostrats en totes 

les àrees clau identificades pels 
consumidors com a importants. Les 
àrees que s'avaluen són la neteja, 
l'hospitalitat, les habitacions, el 
servei, els banys i el menjar. The 
Caesar ha rebut la millor puntuació 
per la qualitat i el nivell de l'hotel i 
notable en servei i atenció personal. 
L'inspector encarregat de l'avaluació 
va afirmar que "sens dubte l'actitud 
del personal, la seva calidesa i 
amabilitat és el principal punt 
culminant d'aquest hotel ben dirigit". 

 

 



 

 
 

 
Sobre  Derby Hotels Collection  

 
 
derbyhotels.com 
@Derby_Hotels 
 
 

Fundada al 1968, Derby Hotels Collection és una de les empreses hoteleres de major prestigi 
al nostre país. Els seus hotels són únics i originals, espais en els quals conviu l'art, la cultura 
i el luxe. Així, cadascun dels seus establiments acull en el seu interior una singular col·lecció 
d'obres d'art antic o contemporani. Cadascun és diferent i irrepetible, una experiència nova i 
sorprenent. Actualment la companyia compta amb 20 establiments de luxe a Barcelona, 
Madrid, Londres i París.  
 
Apassionat pels hotels, l'art, la cultura i Barcelona, Jordi Clos és el President de Derby Hotels 
Collection i Joaquim Clos Director General del grup. El segell i la identitat de la família Clos 
està present en tots els racons dels seus hotels i apartaments. 
 
Contacte Premsa: 
DERBY HOTELS COLLECTION 
Helena Viñas hvinas@derbyhotels.com 
T. +34 93 366 88 00 
 


