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Geef deze kerst een overnachting cadeau met
de NH-cadeaubon 
·      NH Hotel Group maakt het mogelijk om deze feestdagen een overnachting

cadeau te doen met de NH-cadeaubon

·      De cadeaubon is zeer flexibel: zo is er de optie om het te gebruiken voor

meerdere transacties en kunnen geboekte reizen gemakkelijk geannuleerd

worden

·     Tussen 5 december 2020 en 2 januari 2021 10% extra op het aankoopbedrag

Hoofddorp, 1 december 2020 – NH Hotel Group maakt het mogelijk om deze feestdagen

een mooie herinnering cadeau te doen. Zeker in de huidige tijd is er niets fijner dan vooruit te

kijken en te fantaseren over toekomstige reizen. Met de NH-cadeaubon kunnen geliefden,

familie, zakenrelaties of collega’s alvast beginnen met het plannen van hun volgende reis.

Ontvangers kunnen kiezen hun favoriete bestemming kiezen uit 350 hotels verspreid over 30

landen. De cadeaubon is tevens te gebruiken in deelnemende restaurants en spa’s.

 

⏲
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Voor ieder wat wils

NH Hotel Group lanceert deze feestdagen de NH-cadeaubon: het ideale geschenk. Met deze

hotelcadeaubon krijgt de ontvanger een ware ervaring in handen, die hij of zij helemaal zelf kan

bepalen. Of de voorkeur nu gaat naar een  hotel van   NH Hotels, NH Collection, nhow: alle

merken van de hotelketen zijn te boeken met de bon. Alle merken bieden weer een andere

ervaring. NH hotels zijn altijd gelegen op de beste locaties in- en rondom grote steden en

hebben een perfecte prijs-kwaliteitverhouding. Op zoek naar een bijzondere, meer premium

ervaring? Dan is NH Collection de juiste keuze. nhow is het lifestyle merk van NH Hotel Group:

alle hotels hebben hun eigen ontwerp en zijn in alles uniek en onconventioneel. Ook de merken

Anantara, Avani en Tivoli kunnen met de cadeaubon geboekt worden. Voor ieder wat wils, dus.

Mix, match en personaliseer

De cadeaubon biedt naast een geweldige ervaring ook veel flexibiliteit. Hij is te gebruiken op

alle locaties waar hotels van de NH Hotel Group gevestigd zijn, ook buiten Europa. Na aankoop

is de bon maar liefst drie jaar geldig, waardoor de ontvanger zelf kan beslissen wanneer hij of zij

er gebruik van maakt. Daarnaast kan de hotelcadeaubon voor meerdere transacties gebruikt

worden, waardoor hij niet in een keer opgemaakt hoeft te worden. Het resterende bedrag kunt u

bij aankomst ook gebruiken in het restaurant of de spa. Wanneer u dus in NH Collection Grand

Hotel Krasnapolsky komt verblijven, kunt u gastronomisch dineren in The White Room.

Verblijft u in NH Collection Eindhoven Centre? Kom dan cocktails drinken bij VANE Skybar.

De mogelijkheden zijn eindeloos! Op boekingen met de NH-cadeaubon gelden dezelfde

annuleringsvoorwaarden als de reguliere boekingen.

Tijdelijk: 10% extra

De NH-cadeaubon is te koop via de NH website met een waarde tussen de €50,- en €1.000,-.

Tussen 5 december 2020 en 2 januari 2021 is er tevens een speciale actie: bij aankoop doet NH

10% bovenop de waarde van de cadeaubon. Een bon van €50,- heeft dus een waarde €55,-.

Veilige en comfortable reis met Feel Safe at NH

NH Hotel Group heeft een aantal aanpassingen gemaakt in de operationele processen in de

hotels om de gezondheid en veiligheid van gasten en medewerkers wereldwijd te waarborgen.

Onder de maatregelen in het zogenoemde ‘Feel Safe at NH’ keurmerk vallen onder andere de

digitalisering van hotel services, de aanpassing van desinfectieprocessen, het implementeren

van sociale afstandsnormen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Veiligheid

staat dus te allen tijde voorop tijdens een verblijf in een NH hotel, zonder in te leveren op de

services en gastvrijheid. Voor meer informatie, ga naar: feelsafeatnh.com

https://www.nh-hotels.nl/giftcards
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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

NH Hotel Group

NH Hotel Group is een gevestigde multinationale speler en een toonaangevende operator van

hotels op stedelijke locaties in Europa en Amerika. NH Hotel Group exploiteert meer dan 350

hotels. Sinds 2019 werkt de onderneming samen met Minor Hotels aan de integratie van hun

hotelmerken onder één overkoepelend bedrijfsmerk met aanwezigheid in meer dan vijftig

landen over de hele wereld. Samen bezitten de twee concerns een portfolio van ruim 500 hotels,

opgebouwd rond acht merken: NH Hotels, NH Collection, nhow, Tivoli, Anantara, Avani,

Elewana en Oaks. Bezoek onze newsroom voor persberichten en afbeeldingen in hoge resolutie.

http://www.nh-hotels.com/?__hstc=184750902.6c25637ad52ebf8846619f08493a86b0.1459691979599.1459691979599.1459691979599.1&__hssc=184750902.20.1459691979600&__hsfp=1890476647
http://www.nh-collection.com/
https://nhhotels.pr.co/


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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