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Geef deze kerst een onvergetelijke ervaring
cadeau
NH Hotel Group heeft een aantal suggesties om kerst op een
speciale manier te vieren

Hoofddorp, 2 december 2021. Kerstmis is een tijd om te genieten met familie en vrienden, en

om even te ontsnappen aan de dagelijkse routine. Daarom een aantal tips voor verrassende

feestdagen!

Doe een herinnering cadeau met de NH-cadeaubon
Op zoek naar een feestelijk cadeau dat gegarandeerd in de smaak zal vallen? Verras je familie of

vrienden deze feestdagen met onze digitale NH-cadeaubon. Deze cadeaubon is te verzilveren bij

meer dan 350 hotels in 30 landen voor een fijne hotelovernachting, heerlijk diner, uitgebreid

ontbijt, borrel in de bar en meer. De cadeaubon is 3 jaar geldig, dus genoeg tijd om nieuwe

herinneringen te maken op een bestemming naar keuze. De bon is verkrijgbaar in elke gewenste

waarde vanaf €50,-. En als je nú bestelt, ontvang je zelfs tot 20% extra waarde cadeau.

Speciale chocoladekunst tijdens deze magische tijd van het jaar
Grand Café Krasnapolsky bereidt zich voor op de meest magische tijd van het jaar. Geef

handgemaakte lekkernijen en chocoladestukken cadeau aan je vrienden en familie of trakteer

jezelf thuis op items uit de Cake Room! Zoals de Chocolate Christmas Sledge, gevuld met

pralines in diverse smaken, chocolade kerstkransjes en kerstkoekjes. Loopt het water je al in de

mond? Bestel ze hier en na drie dagen staan ze klaar om persoonlijk op te halen.

Groots uitpakken met een exclusief Chef's Diner bij NH Collection Grand
Hotel Krasnapolsky
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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
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

Begin je feestelijke avond met een cocktail uit Bar The Tailor, terwijl je de zon onder ziet zakken

achter het Koninklijk Paleis. Vervolg de culinaire reis met een 5- of 7- gangen diner én

overnachting in een van onze premium kamers. In de ochtend word je verrast met een

uitgebreid ontbijt voor twee, inclusief Perrier Jouët Champagne. En dat allemaal vanuit je eigen

culinaire bubbel in een hotelkamer met uitzicht op de Dam. Reserveer hier je feestelijke avond

uit.

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


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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