
 

Jamaica, ‘s werelds beste trouw- en cruisebestemming in 2016. 

 

Jamaica ontving tijdens de finale van de World Travel Awards (WTA), begin december 

2016 op de Malediven, de onderscheiding voor de beste trouwbestemming ter wereld. 

Sinds 2014 is het al de tweede keer dat Jamaica deze onderscheiding ontvangt. 
Prominente concurrenten waren Las Vegas, St. Lucia, Dubai en de Bahama’s.  

Tijdens hetzelfde evenement ontving Jamaica ook voor de twaalfde achtereenvolgende 

keer de onderscheiding als “World’s Leading Cruise Destination”. Ook hier was de 
concurrentie fors, waaronder Venetië, Lissabon en Miami.  

Bijzonder is de benoeming van de Jamaicaanse Minister van Toerisme, Honorary Mr. 

Edmund Bartlett, die werd onderscheiden met de prestigieuze prijs van World’s Leading 
Personality for Outstanding Services to Travel.  

Naast deze drie belangrijke onderscheidingen werden nog zes verschillende Jamaicaanse 

toeristische bedrijven geëerd: Meliá Braco Village, dat eind 2015 werd geopend, ontving 
de prijs als “World's Leading New Island Resort”.  

Ian Fleming Villa @ GoldenEye Hotel & Resorts, het voormalige woonhuis van Ian 

Fleming, eindigde in de categorie van 's werelds beste luxe villa’s op de eerste plaats. Als 

's werelds mooiste villa resort kon Round Hill Hotel & Villas de eerste prijs in ontvangst 

nemen.  

Sandals Resorts International kreeg wederom de prijs als de meest toonaangevende all-

inclusive aanbieder ter wereld, voor hotelketens als RIU Hotels & Resorts en AMResorts, 

die ook in Jamaica actief zijn. Beaches Resorts ontving de onderscheiding voor de beste 

all-inclusive hotels voor familievakanties.  

Island Routes Caribbean Adventures werd ten slotte uitgeroepen tot World’s Leading 

Caribbean Attraction Company. 

De sinds 1994 jaarlijks uitgereikte World Travel Awards gelden volgens Wall Street 

Journal als de “Oscars” voor de toeristen industrie en belonen prestaties van toeristische 

bedrijven en instellingen. Medewerkers van onder andere reisagenten en reisorganisaties 

stemmen over de winnaars van de World Travel Awards (www.worldtravelawards.com). 

 
Pers contact: 

Jamaica Tourist Board The Netherlands & Belgium 

c/o Color Travel Services  

Hans van Wamel 

Postbus 2073 

NL - 3440 DB Woerden 

Telefoon:  +31.348.430829 of +31.6.53896004 

E – mail: info@colortravelservices.nl en info@ontdekjamaica.nl 

Websites:  www.visitjamaica.com en www.ontdekjamaica.nl 

Twitter:   www.twitter.com/OntdekJamaica 

Facebook:  https://www.facebook.com/OntdekJamaica  
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