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NH Hotel Group breidt NH Collection hotel
portfolio uit in de hoofdstad: NH Collection
Amsterdam Flower Market opent in mei 2019
Modern, industrieel interieur design geïnspireerd op de stad
Amsterdam en de Bloemenmarkt

Hoofddorp, 10 december 2018. Op vrijdag 30 september zijn de laatste hotelgasten van NH

Carlton Amsterdam op symbolische wijze uitgezwaaid en is het startsein gegeven voor een

verbouwing. Van 1 december 2018 tot 1 mei 2019 is het hotel gesloten en ondergaat het een

grondige renovatie. Het vernieuwde hotel zal in mei 2019 onder de nieuwe naam NH

Collection Amsterdam Flower Market heropenen.

Maarten Markus, Managing Director Northern Europe van NH Hotel Group, gaf vorige week

het startsein voor de renovatie door een muur in NH Carlton Amsterdam door te breken. Hij

creëerde daarmee toegang tot een ruimte waarin de buitengewone hotelervaring van het nieuwe

NH Collection hotel kon worden beleefd en waarbij alle zintuigen werden geprikkeld.

 

⏲
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De genodigden kon proeven, ruiken, zien en horen wat het toekomstige NH Collection

Amsterdam Flower Market de hotelgast op het gebied van service, interieur en gastronomie te

bieden heeft. Tijdens deze ceremonie werd officieel het einde van het 90-jarige ‘Carlton hotel’

met haar rijke geschiedenis aangekondigd en een nieuw hoofdstuk voor de toekomst ingeluid.

Daarna kon het publiek de toekomstige hotelkamer bezichtigen. 

 

Maarten benadrukt: “Het NH Collection Amsterdam Flower Market is ideaal voor de nieuwe

generatie reiziger. Deze drukbezette avonturier kan bij ons inspiratie en authentieke ervaringen

op doen vanuit een toplocatie middenin de stad. De Bloemenmarkt, het Rembrandtplein,

winkelstraten en uitgaansgelegenheden liggen op loopafstand. Naast de persoonlijke aandacht,

hoogstaande services en faciliteiten die alle NH Collection hotels bieden, zal er extra aandacht

voor tijdbesparende services zijn, zoals FASTPASS, de combinatie van drie nieuwe digitale

services: Online Check-in, Choose your room en Online Check-out.”

 

De Bloemenmarkt en de stad Amsterdam als inspiratiebron

 

NH Collection Amsterdam Flower Market, wordt een nieuwe hotspot voor de drukke, urban

toerist in het centrum van Amsterdam, dichtbij toeristische bezienswaardigheden, winkels en

het nachtleven. De 233 kamers van het hotel zijn een echte reflectie van de stad: industrieel en

kosmopolitisch. De sfeer van de stad, en vooral de fleurige Bloemenmarkt, wordt doorgetrokken

naar het moderne interieur van de gemeenschappelijke ruimtes. Door een variatie aan kleuren,

materialen, texturen en enorme bloemenprints is het hoteldesign als een kleurrijk boeket.



Uitbreiding van het NH Collection merk

 

NH Collection, het premium merk van hotelketen NH Hotel Group, groeit.  Er zijn op dit

moment 75 NH Collection hotels wereldwijd, waarvan vier in Nederland, verdeeld over

Amsterdam en Eindhoven. NH Collection Amsterdam Flower Market wordt het vierde NH

Collection hotel in Amsterdam, een prachtige aanvulling op het portfolio bestaande uit het

historische NH Collection Doelen aan de Amstel, NH Collection Barbizon Palace vlakbij Station

Amsterdam Centraal en NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky op de Dam.
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OVER NH HOTEL GROUP

About NH Hotel Group

NH Hotel Group is a consolidated trusted operator and one of the leading urban hotel companies in Europe´s
business segment with a wide presence in America. Forty years of experience position it as a reference in
excellent service and customer care.

The Company operates over 350 hotels with almost 55,000 rooms in 28 countries, hosting more than 16 million
guests a year across Europe, America and Africa in top destinations such as Berlin, Madrid, Amsterdam, Buenos
Aires, Rome, Mexico City, Bogota, Barcelona, and New York.

NH Hotel Group’s hotel portfolio is structured under three brands, each with its own value proposition: NH
Collection, premium upper-upscale hotels with iconic buildings located in the major capitals; NH Hotels,
trustworthy upscale urban hotels offering the best value for money at the best locations; and nhow,
unconventional and cosmopolitan design hotels with unique personalities inspired by the city vibe.

NH Hotel Group is a company deeply committed to corporate and social responsibility, actively promoting a
responsible tourism model in all the communities where it is present through what it does best and loves most:
host and serve, always with a smile. Responding to what the Company’s stakeholders expect from it is of key
importance for NH Hotel Group. Its innovative business approach sets it as a benchmark in the hospitality
industry and allows it to offer services of the highest quality, designed to exceed customers’ expectations, while
providing sustainable solutions to the challenges of today and the future.

NH Hotel Group is listed in the Madrid Stock Exchange.

For more information, visit www.nh-hotels.com and www.nh-collection.com.

Over NH Hotel Group

NH Hotel Group is beursgenoteerd in Spanje met bijna 350 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, en de nhow designhotels. 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

In 2019 wordt NH Collection Antwerp Centre in de trendy diamantenwijk geopend. Dit wordt

het eerste NH Collection hotel in de Belgische stad Antwerpen. Daarnaast staat in 2019 de

opening van NH Collection München Bavaria gepland.

De video van het event vindt u hier https://youtu.be/TKQlMcEkcoQ:
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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 on www.nh-hotels.com en 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
rund 350 Hotels und 55.000 Zimmern zu den weltweit führenden Hotelgruppen im urbanen Raum. Hotels der NH
Hotel Group gibt es in 28 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.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.nh-collection.com/de und https://www.nh-hotels.de/
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