
NH Hotel Group opent NH Capri in Havana
Cuba als nieuwe bestemming toegevoegd aan portfolio

16 MEI 2014, HAVANA, CUBA

SAMENVATTING

16 mei 2014, Havana, Cuba. – NH Capri, één van de bekendste gebouwen van Havana met
zijn iconische jaren ‘50 stijl, is onder een gedeelde management overeenkomst tussen de NH
Hotel Group en hotelketen Gran Caribe feestelijk heropend. Het hotel werd onlangs
gerenoveerd, waardoor het van alle moderne gemakken is voorzien, zonder haar originele stijl
te verliezen. Bij de officiële opening waren Federico González Tejera, CEO van de NH Hotel
Group, en D. Alexis Trujillo, de Cubaanse Viceminister van Toerisme, aanwezig om samen
het symbolische lint door te knippen. Met de opening van NH Capri voegt NH Hotel Group
Cuba toe als 28e land in het portfolio en biedt daarmee zakelijke en privéreizigers de
mogelijkheid om bij een trip naar Havana ook voor NH te kiezen.

Aanwinst

Met de opening van NH Capri gaat een grote wens van NH Hotel Group in vervulling. 
CEO Federico González Tejera legt uit waarom: “Cuba is een strategische markt waarmee we
onze relatie willen versterken als onderdeel van onze betrokkenheid bij Latijns-Amerika. We
zijn daarom erg blij om NH Capri aan onze portfolio toe te voegen en Gran Caribe als partner
te hebben in dit avontuur. Het bijdragen aan de toeristische ontwikkeling van Cuba is zeer
belangrijk voor de NH Hotel Group en dit is iets wat we met veel enthousiasme doen,’ aldus
Tejera. 
Cultuur als uitgangspunt

Het beroemde hotel kent een rijke historie die in de huidige vorm nog steeds overal voelbaar
is. NH Capri telt 19 verdiepingen en beschikt over 220 elegante, ruime kamers met een
prachtig uitzicht over zee en de beroemde Malecón boulevard. Het hotel ligt in het centrale
Vedado district en in het politieke hart van de Cubaanse hoofdstad. Het hotel is onlangs
gerenoveerd en hierbij zijn de inrichting en kleurenschema’s gebaseerd op de sfeer van de
tweede helft van de vorige eeuw - waardoor NH Capri zijn status als icoon van de Havana
‘50’s behoudt. Naast een executive floor met verschillende suites en een modern business
centrum heeft het hotel ook als enige in Cuba een zwembad op het spectaculaire dakterras.
De lokale cultuur is onmiskenbaar terug te vinden in het design van het hotel. De
kroonluchters in de lobby en het standbeeld van Aphrodite, dat overigens valt onder nationaal



erfgoed, maken dit gebouw zowel van buiten als van binnen uniek en passend in zijn
omgeving. 

De Cubaanse keuken

NH Hotel Group heeft in het bijzonder aandacht besteed aan de gastronomische services van
het hotel. Doel is om een unieke en hoogstaande dinerervaring te bieden aan de gasten.
Onder leiding van één van de bekendste chefs van de stad, Jesús Rivero, biedt NH Capri haar
gasten een innovatieve mix van de Spaanse, Mexicaanse en Cubaanse keuken.

Over NH Hotel Group

NH Hotel Group is beursgenoteerd in Spanje met ruim 375 hotels in 28 landen in Europa,
Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. Onder de NH Hotel Group vallen de 3- en 4-sterren urban
NH Hotels, de 4- en 5-sterren NH Collection flagship hotels, de nhow designhotels en de
Hesperia vakantieresorts. Wereldwijd staan meer dan 20.000 medewerkers dag en nacht
klaar om de beste service tegen de beste prijs te leveren voor de jaarlijks ruim 16 miljoen
gasten. Voor NH Capri is een gedeelde management overeenkomst gesloten met Gran
Caribe.

Kijk voor meer informatie op www.nh-hotels.com

CITATEN

"“Cuba is een strategische markt waarmee we onze relatie willen versterken als
onderdeel van onze betrokkenheid bij Latijns-Amerika. We zijn daarom erg blij om NH
Capri aan onze portfolio toe te voegen en Gran Caribe als partner te hebben in dit
avontuur. Het bijdragen aan de toeristische ontwikkeling van Cuba is zeer belangrijk
voor de NH Hotel Group en dit is iets wat we met veel enthousiasme doen,’"
— Federico González Tejera, CEO NH Hotel Group
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Over NH Hotel Group

NH Hotel Group is beursgenoteerd in Spanje met ruim 375 hotels in 28 landen in Europa, Afrika en Noord- en Zuid-
Amerika. Onder de NH Hotel Group vallen de 3- en 4-sterren urban NH Hotels, de NH Collection flagship hotels, de
nhow designhotels en de Hesperia vakantieresorts. Wereldwijd staan meer dan 20.000 medewerkers dag en nacht
klaar om de beste service tegen de beste prijs te leveren voor de jaarlijks ruim 16 miljoen gasten. NH Hotel Group
wil binnen 5 jaar in de top-2 staan van hotelketens die zowel zakelijke- als privéreizigers overwegen op het moment
dat zij een reis plannen. Hiertoe wordt op grote schaal geïnvesteerd in faciliteiten, IT en trainingen. Onlangs werd
NH Hotel Group bekroond met een Zoover Award voor Beste Hotelketen 2014. Kijk voor meer informatie op
www.nh-hotels.com.
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