
NH Collection Brussels Centre officieel geopend
NH Hotel Group opent eerste NH Collection hotel in de Benelux

BRUSSEL, 24 SEPTEMBER  - De stad Brussel heeft een primeur: vandaag is het eerste
NH Collection hotel inde Benelux officieel geopend. In aanwezigheid van de Vlaamse
Minister van Toerisme, Ben Weyts en de SpaanseAmbassadeur in Brussel, Ignacio
Jesus Matellanes Martinez, heeftHotel Director Alain Bouchat symbolisch de deuren van
het vernieuwde NHCollection Brussels Centre geopend. Het volledig gerenoveerde hotel
is gevestigd in een historisch en iconisch gebouw uit1929. Het hotel heeft 241 kamers,
vijf meeting- en eventruimtes met natuurlijk daglicht en een restaurant en dakterras op
de negende verdieping met panoramisch uitzicht. NH Hotel Group is trots op het eerste
NH Collection hotel binnen het portfolio van zeven hotels in Brussel. De opening van
NH Collection Brussels Centre brengt het totaal aantal NH Collection hotels wereldwijd
op 47.  

Brussel: eenbelangrijke bestemming voor NH Hotel Group

NH Hotel Group investeert wereldwijd in de renovatie van hotels, alsonderdeel van het
strategische vijfjarenplan dat begin 2014 werd ingezet. In dit plan is België, in hetbijzonder
Brussel, gedefinieerd als een 'key destination' voor de hotelketen.Naast NH Collection Brussels
Centre investeert NH Hotel Group ook in andereNH Hotels in de stad.

"Met zeven hotels in en om het centrum van Brussel, werkt NH Hotel Group continu aan de
optimalisatie en uitbreiding van ons portfolio. Tijdens hun verblijf,zowel zakelijk als privé, willen
onze gasten graag de stad ontdekken en onze hotels zijn hiervoor de ideale uitvalsbasis. Nade
overname van het viersterrenhotel NH Brussels Carrefour de L'Europe in maart2015, is NH
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Collection Brussels Centre de volgende stap in het realiseren van onze ambitiesin deze stad ",
aldus MaartenMarkus, Managing Director NH Hotel Group van Business Unit Benelux, Groot-
Brittannië,Frankrijk, de VS en Afrika. 

“Vlaanderenis een topbestemming om naartoe te reizen, zowel voor toeristen als
zakenreizigers. We hebben alle troeven in huis”, zegt Vlaamse Minister vanToerisme Ben
Weyts. “Daarom blijf ik investeren in toeristische infrastructuuren hefboomprojecten. De
opening van NH Collection Brussels Centre bewijst dat ook deprivésector overtuigd is.”    

NHCollection is het premium merk van NH Hotel Group en omvat vier- envijfsterrenhotels die
gevestigd zijn in historische en iconischegebouwen op strategische locaties. Door de
combinatie van high-end gastronomie, technologische innovatie en kunst, biedt NH Collection
onder het motto 'feel the extraordinary' haar gasten een memorabele beleving. 
Met NH Collection hotels in onder andere Spanje, Italië, Colombia enMexico, is België de
volgende belangrijke bestemming waar NH Hotel Group haar premium merk lanceert.

NH CollectionBrussels Centre

Het hotel, voorheen bekend als NH Atlanta Brussels, is gelegen in het hartvan de stad. Het
hotel bevindt zich op loopafstand van de belangrijkstetoeristische bezienswaardigheden in
Brussel en ligt parallel aan de trendy winkelstraatRue Neuve. Hierdoor is het hotel een
populaire bestemming voor zowel zaken- alsvrijetijdsreizigers. Het pand waar het hotel in is
gevestigd werd gebouwd in1929 en bezit een aantal mooie historische kenmerken, zoals de
lobbymet mezzanine en een originele trap die een unieke en klassiekegrandeur meegeeft aan
alle negen verdiepingen. De 241 kamers, vijf vergaderzalenen openbare ruimtes zijn
gerenoveerd om aan de hoge kwaliteit en het design van het NH Collection merk te voldoen.
Het hotel heeft een modern en warm interieur met klassieke elementen, om de rijke
geschiedenis van het hotel in evenwicht te brengen met hedendaagsegastvrijheid.

Hotel Director AlainBouchat ziet een perfecte match tussen NH Collection en de voorkeuren
van zijngasten: "Een verblijf in een NHCollection hotel verzekert onze gasten van uitstekende
service, in combinatie met bijzonderegastronomie, state-of-the-art technische faciliteiten en
een unieke sfeeren dito design. Al deze elementen worden gecombineerd in NH Collection
BrusselsCentre en ik ben erg trots om dit geweldige hotel onder mijn hoede te hebben."

In het hotel is op de begane grond ook Brasserie Atlantagevestigd, een gezellig en stijlvol
restaurant waar zowel hotelgasten als passanten kunnen genieten van een verscheidenheid
aan gerechten, snacks en eengoed glas wijn. In combinatie met het gratis gebruik van het
volledig uitgeruste fitnesscentrum en het panoramische ontbijtrestaurant met dakterras op de



negende verdieping, is NH Collection Brussels Centre een bestemming an sich voor haar
gasten.

OverNH Hotel Group

NHHotel Group is beursgenoteerd in Spanje met bijna 400 hotels in 29 landen inEuropa, Afrika
en Noord- en Zuid-Amerika. Onder de NH Hotel Group vallen de urban NH Hotels, de NH
Collection flagship hotels, de nhowdesignhotels en de Hesperia vakantieresorts. Wereldwijd
staan meer dan 20.000medewerkers dag en nacht klaar om de beste service tegen de beste
prijs televeren voor de jaarlijks ruim 16 miljoen gasten. De hotels van NH Hotel Groupzijn
bekroond met de Zoover Award voor Beste Hotelketen 2014 en 2015. NH Hotel Group heeft elf
hotels in België, waarvan zeven gevestigd zijn inBrussel. Kijk voor meer informatie op www.nh-
hotels.com en www.nh-collection.com.
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NHHotelGroup-Architectuur-Blokvorm.pdf
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NH Collection Brussels Centre - Brochure.pdf



NH Collection Brussels Centre Logo PMS.pdf
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OVER NH COLLECTION

Over NH Hotel Group

NH Hotel Group is beursgenoteerd in Spanje met bijna 400 hotels in 29 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 2014 en 2015. Kijk voor meer informatie op
www.nh-hotels.com.

About NH Hotel Group

NH Hotel Group is listed on the IBEX 35 stock exchange of Madrid and has nearly 400 hotels in 29 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 of 2014 and 2015. For more information, visit www.nh-hotels.com.
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