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NH Collection Antwerp Centre is een diamant
met groene oase van rust in hartje Antwerpen
NH Hotel Group opent eerste hotel in Antwerpen

Antwerpen, 3 september 2019. NH Collection Antwerp Centre heeft op maandag 2

september jl. op spectaculaire wijze haar eerste gasten ontvangen. De eerste 50 gasten stond

een mooie verrassing te wachten nadat zij hun hotelkamer binnen kwamen. Om 12.00 uur

openden Kabinetsadviseur van Toerisme Laura Lion, Ereconsul van Spanje Barbara Moreels en

General Manager Claire Jeunhomme officieel het nieuwe hotel.

Foto: Vooraanzicht NH Collection Antwerp Centre
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Het centraal gelegen hotel in de Diamantenbuurt heeft 186 kamers en suites, een meeting en

eventcapaciteit tot 110 personen met zes zalen die volledig naar wens zijn in te delen. Daarnaast

biedt het hotel eigen parkeergelegenheid. Direct bij binnenkomst ervaart men, door het warme

rustgevende interieur, de oase van rust. Het hart van het hotel, een binnentuin, geeft een ultiem

zen-gevoel. Door de hoge raampartijen geniet men vanuit de gemeenschappelijke ruimtes, de

boardroom of de kamers van deze groene oase.

 

Foto’s: Lobby en Superior hotelkamer NH Collection Antwerp Centre

 

Een hoogtepunt in alle NH Collection hotels is het uitgebreide, verse ontbijtbuffet. Het ontbijt

in NH Collection Antwerp Centre biedt internationale en lokale specialiteiten, zoals Belgische

wafels en Anwerpse handjes. Het hotel beschikt over een bar om een heerlijke kop koffie of een

aperitief te drinken. Gelegen in het hart van de stad, tegenover het centraal station en op

loopafstand van het centrum, met bezienswaardigheden zoals Antwerpen Zoo en Antwerpen

Stadspark. Daarnaast zijn FMCCA, Antwerpen Expo, Waagnatie en Sportpaleis dichtbij en is

het hotel goed bereikbaar met de auto.
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“Wij kijken er enorm naar uit om met NH Collection Antwerp Centre nu ook in de Vlaamse stad

vertegenwoordigd te zijn en alle toeristen, zakenreizigers en lokale Antwerpenaren van onze

bijzondere hotelervaring te kunnen voorzien,” aldus General Manager Claire Jeunhomme. “Het

hotel heeft de look & feel van een boutique hotel en voelt direct vertrouwd en comfortabel aan.

Je stapt van een drukke stedelijke omgeving het hotel binnen en ervaart direct de zachte

rustgevende atmosfeer door ingetogen kleurgebruik, zoals donkergroene plafonds, messing

materialen en warme natuurlijk tinten. Mijn lievelingsplek is de binnentuin. Vanuit elke hoek in

het hotel is er uitzicht op deze urban jungle. Het is dé locatie voor een moment van rust na een

drukke werk- of reisdag,” gaat Jeunhomme verder.

 

De overnachtingsprijs is ongeveer 130 Euro voor twee personen in een Superior hotelkamer.

Het ontbijtbuffet voor 24,90 Euro is ook voor externe gasten geopend. Reserveringen kunnen

telefonisch via  +31 20 70 18 042 per email via nhcollectionantwerp@nh-hotels.com of online

via de www.nh-hotels.com worden gemaakt.

 

Bekijk hier de merkvideo van NH Collection

Bekijk hier de teaservideo van NH Collection Antwerp Centre

 

 

 

 

 

 

Feel the extraordinary at NH Collection

NH Collection Antwerp Centre - Opening September 2019

https://youtu.be/93exkK099QQ
https://youtu.be/3ovnNhNaz6A


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
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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/

NH Hotel Group Northern Europe
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