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Amsterdam is een icoon rijker: nhow
Amsterdam RAI is open
Hotel is veelbesproken nieuwe hotspot voor zakenreizigers,
toeristen en Amsterdammers

10 januari 2020 – Zowel in Amsterdam als in de wereldwijde reis- en hotelbranche werd er

enthousiast uitgekeken naar de opening van nhow Amsterdam RAI. Op 10 januari is het tweede

nhow hotel in Nederland geopend. General Manager Hermann Spatt verwelkomde

persoonlijk de eerste gasten.

 

The Culture’s Hub

nhow Amsterdam RAI is de nieuwe sociale en multiculturele hub van Amsterdam. Hermann

Spatt legt uit: “Bij nhow vinden wij dat een hotel een bruisende hotspot moet zijn in een stad;

een kruispunt van mensen, ideeën, kunst, gastronomie en culturele avonturen. Wij richten ons

op toeristen, zakelijke reizigers en Amsterdammers. Het interieur design van het nu al

iconische gebouw symboliseert de culturele smeltkroes die Amsterdam al ruim 400 jaar is. We

nodigen iedereen uit om langs te komen en nhow zelf te ervaren.”

⏲
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Multicultureel en multifunctioneel



nhow Amsterdam RAI heeft zes verschillende kamerdesigns en vier verschillende kamertypen.

In de 650 hotelkamers en openbare ruimtes creëren invloeden uit de hele wereld een

spannende mix van kleuren en patronen. Zes unieke kamerontwerpen zijn geïnspireerd op de

zes richtingen waarnaar de hoeken van het gebouw wijzen: Zuid, Oost, Noord, Zuidwest,

Zuidoost en Noordwest.

Het hotel is een unieke locatie voor meetings en events, met negen verschillende ruimtes op de

23ste etage die een waanzinnig uitzicht over Amsterdam bieden. Het hotel is perfect voor

exposanten, organisatoren en bezoekers van nationale en internationale evenementen in RAI

Amsterdam.
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In de lounge op de eerste etage kunnen zowel internationale gasten als locals werken en

netwerken. THE ENTOURAGE GROUP lanceert op de bovenste verdieping op 91 meter hoogte

een Kitchen & Bar en Lounge & Bar met een panoramisch uitzicht over de stad. Het hotel ligt op

het RAI-complex, in de driehoek van de Europa Boulevard, de ringweg A10 en RAI Amsterdam.

Schiphol Airport is tien minuten met de auto of trein en met de tram sta je binnen zes minuten

op het Dam plein.

 

Uitbreiding van nhow in Noord Europa



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.

Het is een bruisende start van 2020 voor Maarten Markus, Managing Director Northern

Europe van NH Hotel Group: “We zijn tien dagen in het nieuwe jaar en openen dit jaar al ons

tweede nhow hotel. nhow London opende op 2 januari en het grootste nieuwbouwhotel in de

Benelux, nhow Amsterdam RAI, volgt vandaag. We leggen de lat hoog om gasten ervaringen

met een twist te bieden, in dit geval letterlijk met het 91 meter hoge gebouw. Ik ben erg trots dat

we zakenreizigers en toeristen twee splinternieuwe, buitengewone hotels kunnen aanbieden.”

 

Volgens planning zullen meer hotels van het lifestyle merk in de komende drie jaar worden

geopend, waaronder nhow Brussels, nhow Frankfurt, nhow Hamburg en nhow Lima.

Ga voor meer info naar nhow-hotels.com/en/nhow-amsterdam-rai. Hier vind je een time-lapse

video van de bouw van het hotel.    

https://www.nhow-hotels.com/en/nhow-amsterdam-rai/
https://www.youtube.com/watch?v=AOIC5vBT_rE&feature=youtu.be


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/

NH Hotel Group Northern Europe
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