
NH Hotel Group opent nhow hotel in Marseille
in 2018
Hoofddorp, 31 maart 2017 - NH Hotel Group versterkt haar aanwezigheid in

Frankrijk. De keten heeft een managementcontract voor 20 jaar getekend voor

het Palm Beach Hotel in Marseille. Het hotel, eigendom van SHPB - Société

Hôtelière du Palm Beach, zal tot oktober 2017 opereren onder het merk NH

Hotels waarna het na een grondige verbouwing omgetoverd wordt tot een nhow

hotel. De verbouwing wordt geleid door het Franse architectenduo Claire Fatosme

en Christian Lefèvre en de Italiaanse architecte Teresa Sapey. Het hotel heropent

medio 2018 als nhow Marseille.

Het toekomstige nhow Marseille zal beschikken over 150 kamers en 15 vergaderzalen, waarvan

de grootste plaats biedt aan maximaal 300 personen. Het hotel ligt aan één van de mooiste

baaien van de Middellandse Zee en kijkt uit op Château d'If en het nationaal park Calanques.

Het hotel ligt dicht bij Vieux Port - de oude haven van Marseille, MUCEM - het Museum van de

Europese en Mediterrane Beschavingen, de pittoreske kustweg La Corniche en Parc Chanot. De

unieke omgeving en de hoogwaardige faciliteiten van het hotel - zoals het zwembad, het grote

terras, de bar, de spa en het restaurant - maken het hotel een bestemming op zich.

nhow

nhow is één van de vier hotelmerken van NH Hotel Group. Elk nhow hotel heeft een eigen

identiteit die wordt ontleend aan de stad waar het hotel is gevestigd. nhow hotels zijn

ontworpen door de meest creatieve geesten van het moment, waaronder Foster + Partners;

OMA, founded by Rem Koolhaas; Karim Rashid; Sergei Tchoban en Matteo Thun.

nhow hotels zijn onconventionele lifestyle hotels met een wow-factor. In de hotels is er altijd

wat te beleven en wordt iedere gast verrast en geïnspireerd, vanaf de ingang van het hotel en de

lobby tot de kamers, de restaurants, de gangen, de vergaderzalen en de creatieve ruimtes. Elk

hotel is in staat een dynamiek om zich heen te creëren waar mensen graag samenkomen; niet

alleen om er te vergaderen of te overnachten maar ook als trefpunt voor het uitgaansleven.

Expansie



Momenteel opereren er drie hotels onder het nhow merk: nhow Berlijn, nhow Milaan en nhow

Rotterdam. Het merk nhow zal naar verwachting in 2019 uitbreiden met 4 hotels: nhow

Marseille, nhow Amsterdam RAI en een nhow hotel in Santiago en Londen.

De uitbreiding van het portfolio in Franrijk is in lijn met het strategisch vijfjarenplan van NH

Hotel Group. In dit plan is expansie één van de belangrijkste pijlers. Naast de toevoeging van

het Palm Beach Hotel opent dit jaar het eerste NH Collection hotel in Frankrijk: NH Collection

Marseille.
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OVER NH COLLECTION

Over NH Hotel Group

NH Hotel Group is beursgenoteerd in Spanje met bijna 400 hotels in 30 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.
De hotels van NH Hotel Group zijn bekroond met de Zoover Award voor Beste Hotelketen in 2014, 2015 en 2016.
Kijk voor meer informatie op www.nh-hotels.com en www.nh-collection.com.

About NH Hotel Group

Over Claire Fatosme en Christian Lefèvre

Claire Fatosme en Christian Lefèvre, beiden uit Marseille, werken sinds het begin van de jaren

’80 samen en hebben eenzelfde visie op architectuur: eigentijds, sterk en emotioneel. De studio

bestaat uit een team van 8 personen. In hun portfolio zijn onder meer projecten opgenomen

als het C2 Hotel in Marseille, de herinrichting van het Palm Beach Hotel Marseille in 2002, het

Mercure Prado Hotel in Marseille en vele andere hotels en collectieve huisvestingsprojecten.

Over Teresa Sapey

Teresa Sapey is een Italiaanse architect en designer, geboren in Turijn in 1963. In 1990

verhuisde ze naar Madrid waar ze samen met haar man een architectuurstudio opende.

Tegenwoordig ontwikkelt ze nationale en internationale projecten. Haar leidmotief is

duidelijk: ruimtes ontwerpen die emoties uitlokken.

Haar werk is bekroond met talloze onderscheidingen, waaronder de Wallpaper in 2007,

Women Together award by United Nations, de titel ‘Cavaliere della Repubblica Italiana’ door

de Italiaanse krant Italian Republic en ‘Interior designer of the year’ door het magazine AD

Spain.
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NH Hotel Group is listed on the IBEX 35 stock exchange of Madrid and has nearly 400 hotels in 30 countries in
Europe, Africa and North- and South-America. The portfolio of the NH Hotel Group includes the 3- and 4- star
urban NH Hotels, the NH Collection flagship hotels, the nhow designhotels and the Hesperia holiday resorts.
Worldwide more than 20.000 employees work day and night to deliver the best service for the best price to the 16
million guests the hotel chain welcomes yearly. The hotels of NH Hotel Group have been rewarded with the
Zoover Award for Best Hotel Chain in 2014, 2015 and 2016. For more information, visit www.nh-hotels.com and
www.nh-collection.com.
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