
DoubleTree by Hilton breidt portefeuille in Nederland uit
DoubleTree by Hilton Amsterdam – NDSM Wharf verwelkomt eerste gasten

30 APRIL 2015, AMSTERDAM EN MCLEAN

SAMENVATTING

DoubleTree by Hilton kondigde vandaag de opening van zijn nieuwste hotel in Amsterdam
aan – het DoubleTree by Hilton Amsterdam – NDSM Wharf aan de oever van het IJ

Het moderne nieuwe hotel telt 88 kamers, waarvan meer dan de helft uitkijkt op de
Amsterdamse grachten. Het hotel is gelegen in het NDSM-district, waar tegenwoordig veel
creatieve bedrijven zijn gevestigd. Dit gebied wordt gekenmerkt door zijn combinatie van
historische en moderne architectuur. Naast de stijlvolle moderne kamers kunnen gasten
gebruikmaken van de fitnessruimte die 24 uur per dag is geopend, of genieten van een
maaltijd in restaurant Brooklyn.

'Amsterdam is een internationaal knooppunt van bedrijven en cultuur, en telt 170 verschillende
nationaliteiten.[1] Wij zijn verheugd gasten van over de hele wereld te mogen verwelkomen in
het DoubleTree by Hilton Amsterdam – NDSM Wharf, de nieuwste toevoeging aan de
portefeuille van het merk van meer dan 80 hotels die reeds geopend zijn of in de pijplijn zitten
in Europa en het merk van meer dan 410 hotels die reeds geopend zijn in 35 landen over de
hele wereld',[2] aldus John Greenleaf, global head, DoubleTree by Hilton.

Het hotel is makkelijk te bereiken met de auto, trein of boot, en is ook gunstig gelegen ten
opzichte van luchthaven Schiphol. Het hotel ligt naast de NDSM-werf, die ooit de grootste
scheepswerf ter wereld was. Dit gebied is tegenwoordig een creatief centrum waar
kunstenaars en (creatieve) bedrijven zijn gevestigd en tentoonstellingen en festivals worden
gehouden.

'Mijn team en ik zijn ontzettend blij om de eerste gasten in het hotel te mogen verwelkomen.
Het is een spannende tijd voor dit deel van de stad, waar de afgelopen jaren ontzettend veel in
is geïnvesteerd en dat grote veranderingen heeft ondergaan. Wij kijken ernaar uit de eerste
gasten te mogen ontvangen en een werkelijk unieke ervaring te bieden', vertelt Patrick
Kerkhoven, general manager, DoubleTree by Hilton Amsterdam – NDSM Wharf.

Gasten van het DoubleTree by Hilton Amsterdam – NDSM Wharf kunnen tevens van heerlijke
Nederlandse en internationale gerechten genieten in restaurant Brooklyn. Brooklyn biedt
plaats aan 100 gasten, die de hele dag door van een luxe maaltijd kunnen genieten. Het



restaurant is ook een ideale locatie voor een zakelijke lunch of een informeel etentje met
familie. Daarnaast kunnen gasten na een lange dag van een van de vele heerlijke cocktails
genieten aan de bar.

Na de opening van het DoubleTree by Hilton Nottingham Gateway afgelopen maart, vormt de
opening van het DoubleTree by Hilton Amsterdam – NDSM Wharf wederom een uitbreiding
van de groeiende portefeuille van het merk in Europa. In Amsterdam is het hotel een
toevoeging op het DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station, dat in 2011 werd
geopend.

DoubleTree by Hilton staat bekend om zijn unieke CARE-cultuur, dat voor 'Create A
Rewarding Experience' staat, oftewel een lonende ervaring, voor gasten, teamleden en de
samenleving. Tijdens het inchecken bij DoubleTree by Hilton worden gasten welkom geheten
met een warm chocoladekoekje en deze ontspannen, vriendelijke service wordt gedurende
het hele verblijf niets minder.

Het DoubleTree by Hilton Amsterdam – NDSM Wharf is ook aangesloten bij Hilton HHonors®,

het enige loyaliteitsprogramma van een hotel waarmee gasten zowel hotelpunten als Miles®

kunnen sparen tijdens hetzelfde verblijf en iedere gewenste datum kunnen kiezen wanneer ze
hun punten willen inwisselen voor een verblijf. HHonors-leden krijgen altijd de laagste prijs,
verdienen HHonors-punten, kunnen online inchecken en betalen geen boekingskosten als ze
rechtstreeks bij DoubleTree by Hilton boeken.

Het DoubleTree by Hilton Amsterdam – NDSM Wharf is gelegen op het NDSM-Plein 28,
Amsterdam, 1033 WB, Nederland. Ga voor meer informatie, of om te reserveren, naar
DoubleTree by Hilton Amsterdam – NDSM Wharf of bel naar: +31-20-7220666.
Voor meer informatie over het merk kunnen de media contact opnemen met het Global Media
Center van DoubleTree by Hilton via news.doubletree.com.

Over DoubleTree by HiltonMet onze snel groeiende wereldwijde portefeuille van meer dan
400 hotels in het hogere segment in stedelijke knooppunten, metropolen en
vakantiebestemmingen op zes continenten, draait het bij alles wat we doen bij DoubleTree by
Hilton om het bieden van een lonende ervaring voor onze gasten, teamleden en de
gemeenschappen waarin we actief zijn. Onze service begint meteen bij aankomst met een
warm chocoladekoekje. Wij maken gebruik van het bekroonde loyaliteitsprogramma voor
gasten, Hilton HHonors, en bieden tal van uitstekende diensten en faciliteiten. Bovendien
hanteren wij onze bekende CARE-cultuur, zodat onze teamleden alles kunnen bieden wat een
reiziger nodig heeft om zich weer mens te voelen.

Reserveren bij DoubleTree by Hilton is mogelijk via onze website www.doubletree.com.

http://www.doubletree.com/
http://doubletree3.hilton.com/en/hotels/netherlands/doubletree-by-hilton-hotel-amsterdam-ndsm-wharf-AMSADDI/index.html


Socialemediagebruikers kunnen zich bij ons aansluiten op www.facebook.com/doubletree,
www.twitter.com/doubletree en www.youtube.com/doubletreehotels. Voor het laatste nieuws,
story starters en informatie over ons merk kunnen verslaggevers en bloggers bij het Global
Media Center van DoubleTree by Hilton terecht op news.doubletree.com.

Over Hilton WorldwideHilton Worldwide (NYSE: HLT) is een wereldwijd gerenommeerd
hotelbedrijf. Het bestrijkt alle aspecten van de accommodatiesector, van luxueuze full-service
hotels en resorts tot suites voor langdurig verblijf en middenklasse hotels. Al 95 jaar richt
Hilton Worldwide zich met zijn wereldwijde merken op het voortzetten van de traditie in het
bieden van uitzonderlijke ervaringen aan zijn gasten. De 12 merken van het bedrijf omvat
meer dan 4.300 hotels en meer dan 715.000 kamers in 94 landen, waaronder Hilton Hotels &
Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio
– A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites Hotels, Hilton Garden Inn,
Hampton Hotels, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton en Hilton Grand
Vacations. Daarnaast beheert het bedrijf het bekroonde loyaliteitsprogramma Hilton
HHonors®. Kijk voor meer informatie over het bedrijf op news.hiltonworldwide.com of kom in
contact met Hilton Worldwide op facebook.com/hiltonworldwide, twitter.com/hiltonworldwide,
youtube.com/hiltonworldwide, flickr.com/hiltonworldwide en linkedin.com/company/hilton-
worldwide.

[1] Iamsterdam.com, 2013

[2] Cijfers gebaseerd op 31-12-2014
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