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NH HOTEL GROUP KONDIGT DE
EXPLOITATIE DOOR THE ENTOURAGE
GROUP AAN VOOR DE BOVENSTE
VERDIEPING VAN ICONISCH NIEUW HOTEL
NHOW AMSTERDAM RAI
Amsterdam, 7 mei 2019. Met gepaste trots kondigt NH Hotel Group aan dat THE ENTOURAGE

GROUP met twee nieuwe concepten, een restaurant & bar en een sky lounge & bar, de bovenste

verdieping in het iconische nhow Amsterdam RAI zal lanceren. De nieuwe concepten komen op

de 24e verdieping en bieden in een open ruimte van 1.000 m² een spectaculair panoramisch

uitzicht over de stad Amsterdam.

Foto’s: Herman Klok (NH Hotel Group) en Yossi Eliyahoo (THE ENTOURAGE GROUP)
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Herman Klok, Regional Director of Operations voor Amsterdam, Verenigd Koninkrijk en

Zwitserland van NH Hotel Group en Yossi Eliyahoo, oprichter en mede-eigenaar van THE

ENTOURAGE GROUP, ondertekenden donderdag 2 mei jl. de overeenkomst. Viersterrenhotel

nhow Amsterdam RAI, dat volgens de planning in het eerste kwartaal van 2020 zijn deuren

opent, beschikt verder over een bar op de 1e verdieping, ontbijt-, lunch en dinerfaciliteiten op de

17e en Meeting & Event services inclusief F&B op de 23e verdieping - dit alles geëxploiteerd

door NH Hotel Group. nhow Amsterdam RAI behoort tot het nhow merk met 'disruptive' en

uitzonderlijke design- en lifestylehotels, ontworpen door bekende architecten als Matteo Thun,

Rem Koolhaas en Karim Rashid.

Maarten Markus, Managing Director Northern Europe van NH Hotel Group, kijkt uit naar de

samenwerking. “De keuze om samen te werken met THE ENTOURAGE GROUP voor nhow

Amsterdam RAI ligt voor de hand. Zowel in Amsterdam als in het buitenland hebben ze

aangetoond succesvolle concepten te lanceren. Het is duidelijk dat horecagoeroe Eliyahoo een

voorbeeldfunctie heeft voor culinaire belevenissen in Amsterdam, voor zowel lokale als

internationale fijnproevers. Daarnaast past ons 'disruptive' nhow lifestylemerk zich als een

soort kameleon aan aan de trends en behoeften van zijn omgeving, en dat sluit aan bij de wijze

waarop THE ENTOURAGE GROUP zijn restaurantconcepten benadert. Ik kijk uit naar de

vooruitstrevende gerechten en drankjes die Yossi Eliyahoo en zijn team van THE ENTOURAGE

GROUP in petto hebben.”

Yossi Eliyahoo, oprichter en mede-eigenaar van THE ENTOURAGE GROUP zegt “wij zijn in

de wolken, letterlijk, de samenwerking tussen THE ENTOURAGE GROUP en nhow Amsterdam

RAI aan te kondigen. Met de introductie van twee gloednieuwe concepten op de bovenste

verdieping van het grootste nieuwbouwhotel in de Benelux en een multiculturele hotspot voor

de lokale Amsterdammer, zakenreizigers en toeristen, gaan wij een unieke ervaring neerzetten.”

OVER THE ENTOURAGE GROUP 



THE ENTOURAGE GROUP is een uniek hospitality-imperium beroemd om het creëren van

internationaal gerenommeerde eet- en drinkconcepten over de hele wereld. De brede expertise

van de groep is het resultaat van jarenlange ervaring met hospitalitymanagement en -exploitatie

en fine-dining. Eigenaren-oprichters Yossi Eliyahoo en Liran Wizman inspireren, samen met

CEO Stephanie Pearson, THE ENTOURAGE GROUP om een nieuwe standaard voor de

moderne hospitality te zetten. De huidige portfolio omvat in totaal 9 merken: MOMO

Restaurant, Bar & Lounge, IZAKAYA Asian Kitchen & Bar (Amsterdam, Hamburg, Ibiza en

München), THE BUTCHER, THE BUTCHER West, THE BUTCHER Nine Streets, THE

BUTCHER Social Club, THE BUTCHER Berlin, THE BUTCHER Ibiza en THE BUTCHER On

Wheels, SHIRKHAN, MR PORTER (Amsterdam en Barcelona), de met een Michelinster

bekroonde THE DUCHESS, MAD FOX Club, Toni Loco en Bepita. Dubai en Milaan staan op het

lijstje van toekomstige vestigingen. Vanwege het succes van de groep kreeg oprichter Yossi

Eliyahoo bij de prestigieuze Entrée Hospitality Awards 2015 de onderscheiding ‘Hospitality

Entrepreneur of the Year’.

OVER NH HOTEL GROUP

NH Hotel Group is een gevestigde multinationale speler en een toonaangevende operator van

hotels op stedelijke locaties in Europa en Amerika, waar het meer dan 350 hotels exploiteert.

Sinds 2019 werkt de onderneming samen met Minor Hotels aan de integratie van hun

hotelmerken onder één overkoepelend bedrijfsmerk met aanwezigheid in meer dan vijftig

landen over de hele wereld. Samen bezitten de twee concerns een portfolio van ruim 500 hotels,

opgebouwd rond acht merken: NH Hotels, NH Collection, nhow, Tivoli, Anantara, Avani,

Elewana en Oaks.

Have a look at the nhow Amsterdam RAI hotel video on the link below:

nhow amsterdam rai | interior design

https://youtu.be/wKsY4wFqyf8


OVER NH HOTEL GROUP NORTHERN EUROPE

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/

NH Hotel Group Northern Europe
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