
 

 

 

 

Új vezérigazgatóval az élen, egy izgalmas új évtized elé néz az InterContinental Budapest szálloda. 

Közel 7 év üzleti sikerekben gazdag év után Claus Geisselmann az IHG családon belül a patinás Regent 

Berlin hotel vezérigazgatói pozíciójában folytatja karrierjét. Helyére a holland származású, több évtizedes 

szállodaipari tapasztalattal rendelkező Peter Pottinga-t 

választották. Mint az utazás szerelmese, számos országban 

gazdagította szakmai tudását több mint 20 éven át a 

szállodacsoport különböző hoteljeinél, így nem kérdés, hogy a 

magyar főváros szívében elhelyezkedő InterContinental 

Budapest irányítása ismételten egy erős vezető kezébe került. 

Pottinga Úr az Amerikai Egyesült Államoktól kezdve Európán 

át egészen Kínáig töltött be vezetői és szállodaigazgatói 

pozíciókat: míg Pozsonyban dolgozott és élt családjával 

szabadidejükben számos alkalommal látogattak el 

Magyarországra. Elmondása szerint azonnal elkápráztatta 

országunk, különösen a magyar emberek vendégszeretete. 

“Alig várom, hogy az InterContinental Budapest csapatának 

élén hozzájárulhassak Magyarország turizmusának dinamikus 

fejlődéséhez, és izgatottan várom, hogy még jobban 

felfedezzem a Duna Gyöngyeként is emlegetett Budapestet” – 

nyilatkozta Peter Pottinga, aki augusztus elején csatlakozott a 

hotel vezetőségéhez. 

Közel 40 éves múltjával az InterContinental Budapest a magyar 

főváros turizmusának egyik ikonikus szállodája. 402 szobájával, Budapest legnagyobb természetes fényű 

báltermével és az azzal egy szinten elhelyezkedő, könnyen alakítható szekciótermeivel a vendégek az 

inspiráció színtereként tartják számon. Nem véletlen, hiszen az igazán nagy ötletekhez térre van szükség. 

A rendezvényszint mozgatható falainak, sötétítőinek és elválasztóinak köszönhetően a szálloda szinte 

bármilyen rendezvény és konferencia befogadásra alkalmas, 10 főtől egészen 850 résztvevőig a szervezők 

legizgalmasabb tervei alapján. 
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Az InterContinental Hotels & Resorts szállodaláncról 

Az InterContinental Hotels & Resorts szállodalánc 205 szállodája a világ több mint 60 országában, 70 év 

tapasztalatával várja a vendégeket. Az InterContinental Hotels & Resorts-ban hiszünk abban, hogy a 

nemzetközi utazást mindig vonzóvá kell tenni. Elkötelezettek vagyunk azok mellett, akik értékelik és 

élvezik az InterContinentális Életstílust – az érdekes helyszínek varázsát és életérzését nemzetközi 

tudásunkkal és helyi kulturális ismeretünkkel elegyítve. A világ első nemzetközi luxus utazás 

szállodamárkájaként évtizedek óta újabb és újabb nemzetközi úti célokat biztosítunk vendégeinknek. 

Mindegyik szállodánk önmagában egy úti cél egyedi stílusukkal és légkörükkel, történelmi épületektől, 

városi nevezetességeken át, egészen a magukkal ragadó üdülőhelyekig, a világ minden részén. Bővebb 

információt honlapunkon  (www.ihg.com) találhat.  

 

Az IHG szállodacsoportról 

Az InterContinental Hotels Group (IHG) több mint 100 országban több mint 5700 szállodával 

rendelkezik, melyek több mint 750 000 vendégszobával rendelkeznek. A hotelek részben a szállodacsoport 

tulajdonában vannak,  részben különböző vállalatok üzemeltetik  menedzsment- vagy 

lízingszerződéssel, illetve franchise rendszerben. A csoporthoz olyan jól ismert márkák tartoznak, mint az 

InterContinental® Hotels & Resorts, Hotel Indigo®, Crowne Plaza® Hotels & Resorts, Kimpton Hotels & 

Resorts, Holiday Inn®, Holiday Inn Express®, Holiday Inn Resort® Holiday Inn Club Vacations®, 

Staybridge Suites®, Candlewood Suites®, Even Hotels és a Hualuxe Hotels and Resorts, Atwell Suites™, 

avid™ hotels voco™ Hotels. Az IHG® Rewards Club a világ legnagyobb szállodai hűségprogramja, amely 

több mint 100 millió tagot számlál.  

Az IHG több mint 1,900 további szálloda megnyitását tervezi, ezzel 100,000 új munkahelyet teremtve az 

elkövetkező néhány évben szerte a világon. A cégcsoport részvénytársasága a Nagy-

Britanniában alapított InterContinental Hotels Group PLC, melyet Angliában és Walesben jegyeztek be.  

 

Az www.ihg.com központi honlap részletes információkat  tartalmaz és internetes foglalási lehetőséget 

biztosít az összes szállodában. A www.ihg.com/rewardsclub oldalon tájékozódhat az IHG® Rewards 

Club  programról. 

http://www.ihg.com/
http://www.ihg.com/
http://www.ihg.com/rewardsclub

