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NH Conference Centre Leeuwenhorst opent
een modern Wellness Centre Ultieme
ontspanning voor alle hotelgasten binnen
handbereik
Ultieme ontspanning voor alle hotelgasten binnen handbereik

Op 1 september 2020 is het nieuwe Wellness Centre van NH Conference Centre Leeuwenhorst

geopend. Het Wellness Centre, bestaande uit een zwembad, een gym, een wellnessruimte, met

sauna’s en stoombad, en een bar, is volledig gerenoveerd en maakt de hotelervaring voor zowel

de zakelijke gasten als vakantiegangers compleet.
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Interieur en wellnessfaciliteiten: een totaalervaring

“Een frisse duik in het zwembad voordat de training, het congres of het event begint, sporten

met de nieuwste fitnessapparatuur tijdens de pauze of ontspannen met collega’s in het

wellnessfaciliteiten na een drukke dag vergaderen: het kan allemaal”, zegt Ernst van der Waal,

General Manager NH Conference Centre Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Het nieuwe

moderne interieur matcht met de sfeer in de rest van het hotel. De gebruikte materialen en

kleuren, zoals zwart staal, licht eikenhout, antracietkleurige plafonds en tegels, zorgen voor een

warme en luxueuze sfeer. De rustgevende ervaring kan compleet gemaakt worden met een

heerlijk drankje of gezonde snack van het à la carte menu in de bar.

Alles onder één dak voor een geslaagd event

Bij NH Conference Centre Leeuwenhorst wordt je vergadering van A tot Z geregeld. Van kleine

evenementen vanaf vijf personen tot grote bijeenkomsten en congressen met een maximum van

1.750 personen. NH Leeuwenhorst is één van de weinige locaties in Nederland waar alles voor

meetings en events onder één dak wordt aangeboden. Deelnemers krijgen een complete

ervaring: overnachten in een van de 513 kamers, vergaderen, heerlijk ontbijten, lunchen,

borrelen en dineren in een van de restaurants en nu ook sporten en ontspannen.
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Hotelgasten kunnen kosteloos gebruik maken van de Finse sauna, de infraroodsauna, het

stoombad en de koude en warme douche-faciliteiten. De fitnessruimte biedt gloednieuwe

apparaten van Technogym voor cardio- en krachttraining en diverse losse sportmaterialen,

zoals kettlebells en gewichten. Er zijn twee squashbanen voor de liefhebbers en het zwembad

heeft een bubbelbank en een aparte jacuzzi. Omkleden en opfrissen kan in de luxe kleedkamers

die zijn voorzien van regendouches, föhns en moderne spiegels.
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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.

Veilig vergaderen van A tot Z�

De aanpak van het hotel begint met een vooraf geplande aankomst voor groepen, geavanceerde

reinigings- en desinfectieprotocollen, een aangepaste eet- en drink ervaring en eindigt met op

maat gemaakte evenementen. In al deze processen speelt digitale innovatie een grote rol.

Dankzij deze digitale services kan men o.a. een rondleiding door het hotel krijgen zonder de

locatie fysiek te hoeven te bezoeken en kunnen er bijeenkomsten worden georganiseerd waarbij

zowel personen op locatie als online deelnemen (hybride). Al deze ervaringen zijn te zien in

deze video:
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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/

NH Hotel Group Northern Europe
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