
NH Hotel Group maakt plannen bekend voor nhow London
Eerste nhow hotel in Verenigd Koninkrijk opent in 2019

LONDEN, 3 november 2015 – NH Hotel Group breidt het merk nhow uit naar het
Verenigd Koninkrijk. nhow London opent in 2019 zijn deuren en is gelegen in
Shoreditch en The City of London, een trendy en snelgroeiend gebied dat beter bekend
staat als 'Tech City'. Na Rotterdam (2014), Berlijn (2010) en Milaan (2007) en nhow
hotels in ontwikkeling in Santiago (Chili) en Amsterdam, is nhow London de volgende
mijlpaal voor het onconventionele designmerk van de keten. NH Hotel Group gaat voor
nhow London een samenwerking aan met AXA Investment Managers - Real Assets. Het
hotel maakt deel uit van het project 250 City Road, onder ontwerp van Foster +
Partners, opgericht en geleid door de beroemde architect Lord Norman Foster. Het
hotel beschikt over acht verdiepingen met 190 kamers, een restaurant, een bar, een
fitnessruimte en meerdere meeting & eventruimtes. nhow London wordt, net als de
andere nhow hotels, een bestemming an sich én een creatieve hotspot voor zakelijke
reizigers, toeristen en inwoners van Londen. 

nhow is één van de vierhotelmerken van NH Hotel Group. Elk nhow hotel heeft een eigen
identiteit diewordt ontleend aan de stad waarin het hotel is gevestigd. nhow hotels zijn
ontworpen door de meest creatieve geesten van het moment, waaronder Foster +Partners
voor nhow London. nhow is iconisch, inspirerend en verrassend,vanaf de ingang van het hotel
en de lobby tot de kamers, de restaurants, degangen, de vergaderzalen en de creatieve
ruimtes. Elk hotel is in staat eendynamiek om zich heen te creëren waar mensen graag
samenkomen; niet alleen omer te vergaderen of te overnachten maar ook als trefpunt voor het
uitgaansleven.

http://nhow-rotterdam.pr.co/images/147930


"nhow biedt een ongekend niveau vangastvrijheid en heeft als doel de benchmark te zijn voor
de meest innovatieve,culturele, sociale en artistieke stromingen in grote steden, die continue in
beweging zijn ”, aldus FedericoGonzález Tejera, CEO van NH Hotel Group. 

Het merk nhow zal naar verwachting in 2018 uitgroeien tot twaalf hotels. Naastde bestaande
drie nhow hotels werkt NH Hotel Group momenteel aan tweeandere nhow projecten: één in
Amsterdam, genaamd nhow Amsterdam RAI, en één inSantiago in Chili. De ontwikkeling van
het merk nhow maakt onderdeel uit vanhet Strategische Vijfjarenplan van NH Hotel Group,
waarin expansie één van debelangrijkste pijlers is. Deze initiatieven komen voort uit de visie
van NHHotel Group: Wanneer iemand een reis, overnachting of meeting plant in een stad,
zakelijkof privé, zal diegene zich altijd afvragen: “Is er een NH hotel op mijn plaatsvan
bestemming?”
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OVER NHOW ROTTERDAM

Over nhow Rotterdam

nhow Rotterdam is na Berlijn (2010) en Milaan (2007) het derde nhow hotel wereldwijd. Het designhotel is
gevestigd in het iconische gebouw ‘De Rotterdam’ aan de Wilhelminakade. Het is het eerste en enige hotel dat
zowel van binnen als van buiten is ontworpen door gerenommeerd architect OMA/ Rem Koolhaas. Met 278 luxe
kamers, negen flexibele meeting zalen, een levendige BAR/KITCHEN met uniek dakterras en een adembenemend
uitzicht, is nhow Rotterdam niet alleen de ideale bestemming voor de internationale (zaken)reiziger, maar ook een
populaire ontmoetingsplek voor de lokale community. Onder het motto ‘Elevate Your Stay’ is een verblijf in nhow
Rotterdam letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt voor iedereen die in deze omgeving van Kunst, Architectuur en
Hospitality stapt. 
De BAR van nhow is in 2014 verkozen tot ‘Best Hotel Bar of Rotterdam 2014’ en kreeg een award voor 'Best Hotel
Design'.
nhow Rotterdam is één van de bijna 400 hotels van de NH Hotel Group.

About nhow Rotterdam

After Berlin (2010) and Milan (2007), nhow Rotterdam is the third nhow hotel worldwide. This unique design hotel is
situated in the iconic ‘De Rotterdam’ building at the Wilhelminakade. It’s the first and only hotel in the world that is
completely designed by renowned architect OMA/ Rem Koolhaas, both the interior as the exterior. With its 278
luxurious rooms, nine flexible meeting rooms, a lively BAR/KITCHEN with unique rooftop terrace and breath-taking
views, nhow Rotterdam is the perfect destination for international (business) travellers and a popular hotspot for the
local community. With the slogan ‘Elevate Your Stay’, staying in nhow Rotterdam is a guaranteed sky-high
experience of Art, Architecture and hospitality. 
nhow’s BAR was awarded as the ‘Best Hotel Bar of Rotterdam 2014’ and the hotel design was awarded later that
year as ‘Best Hotel Design’.

nhow Rotterdam is one of the nearly 400 hotels of the NH Hotel Group.
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