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NH Collection Amsterdam Flower Market is
nieuwe moderne, elegante hotspot in het hart
van Amsterdam
NH Hotel Group opent vierde premium hotel NH Collection in Amsterdam

NH Carlton Amsterdam is geschiedenis nu NH Hotel Group NH Collection Amsterdam

Flower Market verwelkomt als vijfde hotel van het premiummerk NH Collection in

Nederland. De 233 kamers van het

4-sterren superior hotel zijn gevestigd in een authentiek gebouw uit 1920 en liggen in het

historische centrum van Amsterdam. Het Spaanse TBC Interiorismo werkt voor de negende

keer samen met NH Hotel Group, na het interieur van NH Collection Berlin Friedrichstraße en

NH Collection Gran Via in Madrid te hebben ontworpen. Daarnaast staan er meer

interieurontwerp projecten in de planning, zoals

NH Collection München Bavaria dat in augustus 2019 wordt geopend.

⏲

http://nhhotels.pr.co/


Foto’s van links naar rechts: premium kamer, ontbijtruimte en receptie van NH Collection

Amsterdam Flower Market

https://nhhotels.pr.co/images/312988
https://nhhotels.pr.co/images/312990
https://nhhotels.pr.co/images/312989


"NH Carlton Amsterdam was een bekend hotel met een rijke geschiedenis die teruggaat tot de

Olympische Spelen in 1928. Dit unieke hotel is na een uitgebreide renovatie de perfecte

aanvulling op de bestaande hotels van NH Collection in Amsterdam", aldus Maarten

Markus, Managing Director Northern Europe van NH Hotel Group. "NH Collection

Amsterdam Flower Market is gevestigd in een fascinerend gebouw, gelegen tussen grachten

en pleinen, pal naast de Bloemenmarkt. Met zijn kenmerkende elegantie en toch eigentijdse

touch zal het hotel zowel zakenreizigers als toeristen aantrekken die op zoek zijn naar de

bijzondere NH Collection ervaring", vult Markus aan.

Interieurontwerp voegt een elegante textuur toe

Het interieurontwerp is geïnspireerd op het industriële en kosmopolitische karakter van de

stad, de levendige Bloemenmarkt en de kleurrijke bloemenvelden in de omgeving van

Amsterdam. De in Madrid wonende interieurontwerpster Mercedes Isasa van TBC

Interiorismo, een ervaren ontwerpbureau voor het merk NH Collection, legt het

totstandkomingsproces van het interieurontwerp uit: "Het interieurontwerp van het hotel

brengt de stad naar binnen, beginnend met de sfeer van de nabij gelegen Bloemenmarkt die in

alle openbare ruimtes ademt. We gebruiken texturen en materialen met grootschalige

bloemenprints om de omgeving uit te lichten, waardoor interessante designelementen worden

gecreëerd. Bovendien maken we gebruik van het design van Moooi, een Nederlands

toonaangevend bedrijf in hedendaags design, wiens producten worden tentoongesteld in elk

design platform wereldwijd. Een voorbeeld is het bloemrijke wandtapijt achter de receptie,

een ontwerp van Marcel Wanders, medeoprichter van het bedrijf met Casper Vissers, en geeft

een nieuwe draai aan de traditionele Nederlandse stillevens met bloemen".



Op de foto links: Mercedes Isasa, Maarten Markus en Isidoro Martinez de la Escalera. Op de

foto rechts: Maarten Markus, Mercedes Isasa en Isidoro Martinez de la Escalera in de lobby van

NH Collection Amsterdam Flower Market

Uitbreiding van het NH Collection portfolio in Nederland en wereldwijd

Voor Chief Marketing Officer van NH Hotel Group, Isidoro Martinez de la Escalera,

onderstreept de opening van het nieuwste NH Collection hotel in de Benelux de

langetermijnstrategie die zich op het premium hotelsegment richt: "Met het merk NH

Collection versterken we onze marktpositie in strategisch, belangrijke bestemmingen zoals

Amsterdam, München en New York. We hebben onlangs een overeenkomst getekend voor een

andere locatie in Rome, NH Collection Fori Imperiali, dat ons 13e hotel zal worden van het

premium merk in Italië. Het nieuwe NH Collection Amsterdam Flower Market benadrukt de

voortzettende groei van het merk NH Collection in Nederland en in Europa, gezien onze

aankomende openingen in Duitsland en België in Q3 van dit jaar.

Momenteel zijn er 80 NH Collection hotels wereldwijd, waarvan vijf in Nederland verdeeld over

de hoofdstad Amsterdam en design & technologie stad Eindhoven; NH Collection Eindhoven

Centre.

NH Collection Amsterdam Flower Market wordt het vierde NH Collection in Amsterdam, een

geweldige aanvulling op een al indrukwekkend portfolio bestaande uit NH Collection Doelen

direct aan de Amstel,
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NH Collection Barbizon Palace naast het centraal station en NH Collection Grand Hotel

Krasnapolsky op de Dam met uitzicht op het Koninklijk Paleis. In 2019 zullen meer

bestemmingen aan de NH Collection portefeuille worden toegevoegd: het eerste NH Collection

hotel in Antwerpen, met de naam

NH Collection Antwerp Centre en NH Collection München Bavaria in Zuid-Duitsland.

Gastronomie met een urban twist: Ter Marsch & Co als gerenommeerde partner

voor Food & Beverage

Uitmuntende gastronomie is een van de kenmerken van het merk NH Collection. Een

gastronomisch aanbod met ingrediënten en gerechten geïnspireerd op de lokale keuken zorgt

ervoor dat gasten kunnen genieten van een bijzondere culinaire ervaring. Zo kunnen ze hun

favoriete bestemming ontdekken via hun smaakpapillen zonder het hotel te hoeven verlaten.

Van een warm welkom met zoetigheden en verfrissende drankjes tot het befaamde NH

Collection ontbijt en 24-uurs roomservice op de kamer. Allemaal aangepast aan internationale

smaken en met lokale delicatessen. Na een succesvolle samenwerking met het pop-uprestaurant

in

NH Carlton Amsterdam, werkt NH Collection Amsterdam Flower Market wederom samen met

Ter Marsch & Co voor het premium gastronomieaanbod van het hotel.

Het restaurant op de begane grond met uitzicht op de Bloemenmarkt wordt onafhankelijk

beheerd, waar Ter Marsch & Co een populair bar en grill concept lanceert, gespecialiseerd in het

serveren van heerlijke, award winnende hamburgers en drankjes in een trendy setting en

adembenemend interieur. Het interieur toont pilaren met kleurrijke mozaïek, florale

kunstwerken, een marmeren bar, hoeken die een uniek charmant gevoel creëren, houten

accenten en een volledige open keuken.

Bekijk hier de merkvideo van NH Collection en hier de buitengewone opening van NH

Collection Amsterdam Flower Market.

Over NH Hotel Group

https://publish.ne.cision.com/l/djovorfcc/www.youtube.com/watch?v=Mf298DxJoiM
https://publish.ne.cision.com/l/djovorfcc/youtu.be/93exkK099QQ


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

Met ruim 350 hotels is NH Hotel Group een internationale speler en toonaangevende operator

van hotels in Europa en Amerika. Sinds 2019 werkt NH Hotel Group samen met Minor Hotels

aan de integratie van hun hotelmerken onder één overkoepelend bedrijfsmerk dat inmiddels in

meer dan vijftig landen over de hele wereld vertegenwoordigd is. Samen hebben de twee

groepen meer dan 500 hotels in hun portefeuille, die in acht merken zijn ondergebracht: NH

Hotels, NH Collection, nhow, Tivoli, Anantara, Avani, Elewana en Oaks.

Over TBC Interiorismo

TBC Interiorismo is een toonaangevende ontwerp- en architectuurstudio in Madrid, opgericht

in 1991 door Mercedes Isasa. Gedurende de laatste 28 jaar heeft TBC Interiorismo meer dan 100

grootschalige projecten voor Spaanse bedrijven, zowel lokaal als internationaal

geïmplementeerd. De expertise van TBC Interiorismo, bestaande uit een ervaren, multi-

gedisciplineerd team van professionals, ligt in het creëren van eersteklas innovatieve ruimtes.

Het succes van TBC Interiorismo blijkt uit de tevredenheid van hun klanten en het jarenlange

vertrouwen.

Over Ter Marsh & Co

Ter Marsch & Co startte in 1895 al met een eenvoudige missie: “één ding doen en dat

uitzonderlijk goed doen”. Sinds 2014 wordt dat gedaan als bar & grill gespecialiseerd in het

serveren van gastro-burgers en een selectie van vlees uit de Dry Aged kast en wordt er enkel

gewerkt met huisgemaakte en dagverse producten. Alles geserveerd in een hippe atmosfeer,

ontworpen om zowel gezinnen als fijnproevers aan te trekken. Naast de vestiging in het

bruisende centrum van Rotterdam, zal de bar en grill aan de Vijzelstraat te Amsterdam in juni

2019 haar deuren openen.



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.

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

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_nhhotels
https://www.nh-hotels.de/
https://www.nh-collection.com/de
https://www.nh-hotels.de/corporate/de
http://www.nh-collection.com/
http://www.nh-hotels.com./?__hstc=184750902.6c25637ad52ebf8846619f08493a86b0.1459691979599.1459691979599.1459691979599.1&__hssc=184750902.20.1459691979600&__hsfp=1890476647
http://www.nh-collection.com/
http://www.nh-hotels.com/?__hstc=184750902.6c25637ad52ebf8846619f08493a86b0.1459691979599.1459691979599.1459691979599.1&__hssc=184750902.20.1459691979600&__hsfp=1890476647


NH Hotel Group Northern Europe

https://nhhotels.pr.co/
http://nhhotels.pr.co/

