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Interieur van het nieuwe hotel. © The Slaak

Nieuw vijfsterrenhotel vandaag
geopend: vanaf nu gaat het licht in The
Slaak niet meer uit
Rotterdam is een vierde vijfsterrenhotel rijker: The Slaak, a Tribute Portfolio Hotel gevestigd in
de voormalige thuishaven van Het Vrije Volk.
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Zonder tromgeroffel heeft vanmorgen The Slaak, a Tribute Portfolio Hotel zijn deuren geopend.
,,Goede spanning giert door ons lijf. Vanaf nu gaat het licht nooit meer uit, vanaf nu gaat de deur
nooit meer dicht’’, beseft sales manager Merel van Dort.
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De 35 medewerkers van The Slaak, in eigendom van Odyssey Hotel Group, hebben lang naar de
opening uitgekeken. De bouw van het gloednieuwe vijfsterrenhotel in het monumentale Slaakhuys
heeft een jaar langer geduurd dan gepland.

Voordelen

,,De leistenen vloer in de lobby en in het restaurant was beschadigd, en bovendien verzadigd met
asbest. Deze moest echter van Monumentenzorg behouden blijven. Uiteindelijk is het een replica
geworden. The Slaak beschikt over een franchiselicentie van het Marriott International. Dat biedt
voordelen maar dat betekent ook dat we aan de kwaliteitscheck van het Marriott moesten, en wilden,
voldoen. Pas afgelopen vrijdag hebben we groen licht gekregen van Marriott.’’

The Slaak – het design is geïnspireerd op de Amerikaanse jaren vijftig – telt 74 ruime kamers,
onderverdeeld in 4 typen. Alle kamers zijn ingericht met een walk-in rainfall shower, de executive
rooms en de suites eveneens over een ligbad. In alles ademt The Slaak de journalistieke historie. De
krantenkiosk in de lobby is een onmisbare link met de eerdere huurders. Didot34, het restaurant en
de bar van The Slaak, refereert naar het lettertype van Het Vrije Volk. Didot34 is vanaf half zeven ’s
morgens tot ’s avonds laat doorlopend geopend, niet-hotelgasten kunnen er eveneens op elk
gewenst moment aanschuiven voor een fourth meal. 
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