El Twentytú Hi-Tech Hostel escollit el millor
hostel ecològic del món
Els HOSCARS són els premis de hostels més prestigiosos que reconeixen
la qualitat dels millors albergs a nivell internacional i són atorgats pel portal
de reserves Hostelworld, referent mundial del sector dels hostels
És la segona vegada que el Twentytú rep aquest reconeixement des de la
seva inauguració, el juliol del 2012

Barcelona, 03 de febrer de 2016 – L'alberg Twentytú Hi-Tech Hostel acaba de ser escollit
el millor hostel ecològic als prestigiosos premis HOSCARS que entrega cada any
Hostelword, la principal web de reserves d’albergs del món. És la segona vegada des de la
seva inauguració, el juliol de 2012, que el Twentytú rep el premi al “Best Green Hostel”. En
l’edició de 2014 ja es va endú aquest guardó.

Els HOSCARS són els premis de hostels més prestigiosos del món i enguany han celebrat
la seva edició número 13. Es basen en les valoracions anuals dels clients d’Hostelword.com
i reconeixen la qualitat dels millors albergs del món.

Per Ignasi Uñó, CEO del Twentytú Hi-Tech Hostel la importància del Premi recau
precisament en que és un premi que atorguen els mateixos clients i “està demostrat que
el consumidor és cada vegada més sensible i agraeix l’aplicació de polítiques de
turisme responsable. És per això que per a nosaltres aquest reconeixement és tan
valuós” .
Cal recordar que aquest no és el primer premi que rep l’alberg situat al 22@ per la seva
aposta pel medi ambient. L’any 2015 el Twentytú es va convertir en el primer alberg del món
en obtenir el certificat Biosphere de turisme responsable. El 2014 es va endú el premi al
millor hostel durant els premis mundials de turisme per a joves que organitza Stay Wyse i a
Catalunya, la revista Descobrir i l’organització Responsible Tourism l'han premiat amb el
guardó a la millor iniciativa emprenedora de turisme responsable. Més enllà de l’activitat
turística l’establiment destaca per la seva vocació sostenible i emprenedora, buscant
promocionar el talent local i vincular-se activament amb les necssitats de les persones.
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