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NH HOTEL GROUP TEKENT EEN
OVEREENKOMST VOOR DE EXPLOITATIE
VAN ACHT TOONAANGEVENDE HOTELS UIT
HET VOORMALIGE BOSCOLO GROUP
PORTFOLIO
NH Hotel Group versterkt haar samenwerking met Covivio en
voegt meer dan 1000 hotelkamers aan haar premium
hotelportfolio toe

NH Hotel Group is met Covivio, een van de grootste spelers op de Europese

vastgoedmarkt, een samenwerking aangegaan voor de exploitatie van een uniek

portfolio van acht luxehotels. De hotels bevinden zich op toplocaties in Boedapest,

Florence,  Nice,  Praag, Rome en Venetië.

 

Het portfolio bevat iconische hotels zoals Palazzo Naiadi in Rome, Carlo IV in

Praag, Plaza in Nice en NY Palace in Boedapest. NH Hotel Group gaat de hotels

runnen op basis van een langdurige huurovereenkomst waarin een variabele

huurprijs met een gegarandeerd minimum, een 'shortfall cap'-constructie en een

verlengingsoptie voor NH Hotel Group zijn opgenomen.

 De meeste van deze hotels worden onderdeel van de merken

Anantara Hotels & Resorts en NH Collection. De rebranding vindt plaats na

afronding van herpositioneringswerkzaamheden die Covivio de komende

maanden in alle panden gaat uitvoeren.

 

 

https://nhhotels.pr.co/


Madrid, 6 januari 2020 - NH Hotel Group heeft een overeenkomst gesloten met Covivio,

een van de grootste vastgoedbeheerders in Europa. Met deze overeenkomst breidt NH Hotel

Group haar premium hotelaanbod uit, versterkt zij haar marktleiderspositie in Italië en

vergroot zij haar marktaandeel in de Franse en Oost-Europese hotelmarkt. 

 

Na de overname door Covivio van acht premium hotels die voorheen onderdeel waren van de

Boscolo Group, zijn de vastgoedbeheerder en NH Hotel Group overeengekomen dat NH Hotel

Group deze hotels gaat runnen. De hotelketen en Covivio hebben een langdurige

huurovereenkomst getekend, waarin een variabele huurprijs met een gegarandeerd minimum

en een 'shortfall cap'-constructie zijn opgenomen. De overeenkomst heeft een aanvankelijke

looptijd van vijftien jaar en biedt NH Hotel Group de mogelijkheid om de looptijd te verlengen

met een periode van vijftien jaar. Naar verwachting zal de transactie halverwege 2020 zijn

afgewikkeld. De overdracht van de hotels vindt plaats op de afsluitdatum, behalve voor de

hotels in Florence en Nice. Deze twee hotels ondergaan momenteel een volledige renovatie en

de overdracht van deze hotels wordt daarom verwacht in respectievelijk juni 2020 en januari

2021.

 

“Na de integratie van NH Hotel Group en Minor Hotels zien we deze samenwerking als een

zeer belangrijke mijlpaal in onze gezamenlijke ambitie om in Europa het luxe merk

Anantara Hotels & Resorts  verder uit te breiden. Daarnaast laat deze transactie zien dat we

werk maken van onze strategie om NH Collection-gasten nog beter van dienst te zijn, door

nieuwe hotels en bestemmingen aan te bieden”, laat Ramón Aragonés, CEO van NH Hotel

Group, weten. “Deze overeenkomst versterkt de samenwerking tussen Covivio en NH Hotel

Group. Onze samenwerking begon in 2014 en heeft inmiddels geleid tot transacties in

Nederland en Duitsland die voor beide partijen gunstig hebben uitgepakt.”

 

Met de voormalige Boscolo-hotels in Boedapest, Florence, Nice, Praag, Rome en Venetië voegt

NH Hotel Group 1115 kamers toe aan haar snelgroeiende premium hotelaanbod. Het portfolio

bestaat uit zes vijfsterren- en twee viersterrenhotels en bevat flagship hotels zoals Palazzo

Naiadi in Rome, Plaza in Nice, Carlo IV in Praag en New York Palace in Boedapest. De hotels

liggen in populaire bestemmingen en zijn centraal gelegen. Ze worden onderdeel van het luxe

hotelmerk Anantara Hotels & Resorts en het premium hotelmerk NH Collection. Deze

rebranding vindt geleidelijk plaats. Op dit moment is Covivio in alle hotels omvangrijke

werkzaamheden aan het doorvoeren, die veel potentie bieden voor groei op middellange

termijn.



ABOUT 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.

 

Iconische hotels in topbestemmingen

 

 

Disclaimer

*Dit persbericht is uitsluitend voor communicatiedoeleinden vertaald. Bij eventuele

verschillen tussen het oorspronkelijke (Engelstalige) persbericht en deze vertaling is het

oorspronkelijke persbericht altijd doorslaggevend.



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/
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