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Minor Hotels en NH Hotel Group kondigen
ophanden zijnde introductie van het luxe
Anantara hotelmerk in Spanje aan

Hoofddorp, 15 april 2019, Minor Hotels en NH Hotel Group zijn verheugd om de

ondertekening van een overeenkomst te mogen aankondigen voor de exploitatie van

Villa Padierna Palace, een hotel in Marbella in het zuiden van Spanje. Het perceel is eigendom

van de Villa Padierna groep en zal met onmiddellijke ingang worden beheerd op basis van een

variabele leaseovereenkomst. Na de overname van NH Hotel Group door Minor Hotels in

oktober 2018 vormt deze overeenkomst de eerste integratie van het merkenportfolio van de

twee bedrijven, waarbij Villa Padierna in de komende maanden zal overgaan tot het

belangrijkste luxemerk van Minor Hotels, Anantara Hotels, Resorts & Spas. 
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Minor Hotels en NH Hotel Group zijn met succes begonnen met de implementatie van

belangrijke integratiestrategieën, die ervoor moeten zorgen dat al hun hotelmerken onder één

overkoepelend bedrijfsmerk worden samengebracht, inmiddels met aanwezigheid in meer dan

vijftig landen over de hele wereld.  Twee belangrijke integratie-initiatieven eerder dit jaar

behelsden het verleggen van de activiteiten van Minor Hotels in Portugal en Brazilië naar NH

Hotel Group, om op die manier te profiteren van reikwijdte en geografische expertise van NH

Hotel Group en om de merken van Minor Hotels en NH Hotel Group op elkaar af te stemmen,

zodat de geografische operationele clusters optimaal kunnen profiteren van mogelijkheden voor

merkuitbreiding en rebranding. De ondertekening van Villa Padierna en de

aankomende rebranding naar Anantara, te beheren door NH Hotel Group onder leiding en

merktoezicht van Minor Hotels, en het gecombineerde leiderschap en de expertise van beide

bedrijven, is de eerste mijlpaal in de totstandkoming van deze strategie.  

De villa, gelegen in de zogenaamde Golfvallei van de Costa del Sol, zal worden heropend

als Anantara Villa Padierna Palace Benahavis Marbella Resort, en is het

eerste Anantara-hotel van NH Hotel Group in thuismarkt Spanje en het tweede in Europa. Het

eerste Anantara-hotel in Europa is het Vilamoura Algarve Resort in Portugal, dat twee jaar

geleden zijn deuren opende. 

Dillip Rajakarier, CEO Minor Hotels, vertelde: “We zijn erg blij om ons luxe merk Anantara in

Spanje te introduceren met de aanstaande opening van Anantara Villa Padierna,

Marbella Benahavís Resort, wat tegelijkertijd een bewijs is van ons streven om het

merkenportfolio en de operationele expertise van Minor Hotels en NH Hotel Group te

integreren in een gezamenlijke, zich uitbreidende, geografische voetafdruk.” 

Ramón Aragonés, CEO van NH Hotel Group, voegde toe: “Deze overeenkomst markeert de

uitstekende voortgang die we hebben geboekt bij onze integratie met Minor Hotels en is de

eerste kans voor NH om Europa een ultiem luxeconcept te bieden dat reizigers verbindt met

authentieke ervaringen op bijzondere bestemmingen.” 

Villa Padierna wordt omringd door drie golfbanen en ligt in het midden van de zogenaamde

Gouden Driehoek van de regio, bestaande uit Marbella, Benahavís en Estepona. Het

indrukwekkende aanbod van het luxe resort bestaat uit een combinatie van luxe kamers,

kunstwerken, unieke culinaire ervaringen en exclusieve ruimtes voor ontspanning, gezondheid

en wellness. De villa is oorspronkelijk ontworpen door de Engelse architect Ed Gilbert in de stijl

van de mythische Toscaanse palazzo's en herbergt meer dan 1200 originele kunstwerken. 



Gasten hebben de keuze uit het uitgebreide scala aan luxe accommodaties van het resort, die

130 kamers, suites en villa's omvat. De Deluxe kamers zijn ingericht in neutrale tinten, met

details in travertijn marmer en uitzicht op de golfbaan, tuinen en zwembaden. De Suites zijn

ruim van opzet en hebben een balkon met een exclusief uitzicht. De wanden zijn gedecoreerd

met enkele van de meest waardevolle kunstwerken.  

Het resort biedt ook de mogelijkheid om in een van de ruime villa's te verblijven, waar de

exclusiviteit van een privéwoning samengaat met het comfort van een luxe hotel. Een daarvan is

omgedoopt tot de Obama Villa, nadat de voormalige first lady, Michelle Obama, in de zomer van

2010 ervoor koos om haar vakantie in Spanje erin door te brengen.  

 

Het resort biedt ook een eersteklas culinaire ervaring, geïnspireerd door het kenmerkende

karakter van de lokale Spaanse keuken en erop gericht om gasten de cultuur van hun

bestemming te laten begrijpen, te herontdekken en zich ermee te verbinden. Uitgaande van

onberispelijke kwaliteitsnormen biedt het hotel een scala aan gastronomische keuzes voor alle

smaken en tijden van de dag, in onder andere La Veranda, La Loggia, Club del Mar, Hole 55,

The Grill Club, Eddy's Bar en La Pérgola.  

Naast het restaurant en de bar biedt het resort zijn gasten allerlei buitengewone outdoor

faciliteiten, gesitueerd in het decor van tuinen en twee zwembaden. Villa Padierna Wellness spa,

een van de grootste in zijn soort in Europa, wordt bemand door een uitgebreid team van ervaren

specialisten en biedt een breed scala behandelingen die aansluiten op de behoeften van de gast.

De wellness faciliteiten worden gecompleteerd met een volledig uitgeruste fitnessruimte.  

Villa Padierna Golf Club ligt in het hart van de Golfvallei en biedt toonaangevende

golffaciliteiten. Golfliefhebbers kunnen kiezen uit drie banen in de buurt van het

resort: Flamingos Golf, Alterini Golf en Tramores Golf, of privéles nemen bij The Tramores Golf

Academy van Michael Campbell, de enige golfschool in Europa die gespecialiseerd is in het

korte spel. De Racquet Club omvat meer dan 22.000 vierkante meter aan sportfaciliteiten,

waaronder twee tennisbanen, elf padelbanen en twee croquetgazons.  

Voor het hosten van een zakelijk of sociaal evenement aan de Costa del Sol biedt het resort de

nieuwste en meest efficiënte technologiesystemen in meer dan 2000 vierkante meter aan

evenementenruimten, waaronder acht vergaderruimten, vijf terrassen en een Romeins

amfitheater dat ruimte biedt aan vierhonderd personen.
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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
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.
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Weitere Informationen finden Sie unter https://www.nh-collection.com/de und https://www.nh-hotels.de/
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