
- Maakt het verschil voor luchtvaartcrews, zakenreizigers en
sportteams -

The Greenhouse – een typisch Nederlandse
kas voor NH Schiphol Airport
Amsterdam, 10 september 2018. Vanaf nu kunnen internationale en nationale gasten

ontspannen in The Greenhouse van NH Amsterdam Schiphol Airport. Het nieuwe

restaurant, tevens evenementenlocatie, The Greenhouse is een typisch Nederlandse kas met een

moderne twist. Het glazen dak, de vele planten en zelfgekweekte kruiden zorgen voor een

natuurlijke, unieke sfeer tijdens ontbijt, lunch en diner. Een belangrijk kenmerk is haar

flexibiliteit. Het meubilair van het restaurant kan eenvoudig worden omgezet voor exclusieve

evenementen zoals presentaties, cocktailparty's of productlanceringen. The Greenhouse (516

vierkante meter) biedt ruimte aan 500 personen. Het is de nieuwste toevoeging aan het

viersterrenhotel NH Schiphol Airport na uitgebreide renovaties in de afgelopen maanden van de

lobby, het sport- en wellnesscentrum en de superior kamers. Het hotel vierde de opening met

zakelijke relaties op 6 september 2018.

Hoteldirecteur Mike Steggerda kijkt uit naar vele evenementen met tevreden gasten: “Onze

gasten waren donderdagavond blij verrast over de transformatie die ons voormalige terras heeft

ondergaan. The Greenhouse is een prachtig voorbeeld van een buitengewone setting

gecombineerd met een gastronomische ervaring. Onze gasten kunnen genieten van lokale

producten die worden omgetoverd tot heerlijke, gezonde gerechten in het live cooking station.

Een echte toevoeging op de behoeftes van reizende gasten.”

Media Kit Een time lapse video van de transformatie van The Greenhouse is hier beschikbaar en

een virtuele tour kunt u volgen via deze link Virtual Tour NH Schiphol Airport.
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https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/42421/documents/36404-2018-09-07_Press%20Release%20A%20Greenhouse%20for%20NH%20Schiphol%20Airport-e2fbb7.pdf
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https://www.nhvirtualtour.com/en/nh-schiphol-airport/
https://www.youtube.com/watch?v=4uU3hG0_ILM&feature=youtu.be


OVER NH HOTEL GROUP

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

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.

Über die NH Hotel Group

Die NH Hotel Group (https://www.nh-hotels.de/corporate/de ) ist ein multinationales Unternehmen und zählt mit
fast 400 Hotels und 60.000 Zimmern zu den weltweit führenden Hotelgruppen im urbanen Raum. Hotels der NH
Hotel Group gibt es in 30 Ländern in Europa, Amerika und Afrika und– und das in den Top-Destinationen wie
Amsterdam, Barcelona, Berlin, Bogota, Brüssel, Buenos Aires, Düsseldorf, Frankfurt, London, Madrid, Mexico
City, Mailand, München, New York, Rom und Wien.
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