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FOTOGRAFIE

IN HET RECENT GEOPENDE EDEN AMSTERDAM MANOR HOTEL STAAT DE BELEVING VAN DE STAD
CENTRAAL. HET STATIGE MONUMENTALE PAND DAT VOORHEEN DIENSTDEED ALS BURGERZIEKENHUIS
EN LATER ALS STADSDEELKANTOOR, IS ONDERDEEL VAN AMSTERDAMSE HISTORIE EN VORMT NU MET
HET HOTEL EN BIJBEHORENDE RESTAURANT ENOTECA EEN NIEUWE HOTSPOT IN AMSTERDAM-OOST.
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W HOTEL LONDON
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HUIBERS

FOTOGRAFIE EWOUT

General manager Jan Willem ’t Hooft: “Dit is het eerste
hotel van de Eden Groep dat we helemaal opnieuw hebben
opgezet. We hebben de exploitatie vanaf het begin kunnen
opstarten, dat was wel een unieke ervaring.”
RIJKE HISTORIE Voor het interieurconcept is ontwerper

Feran Hugo ingeschakeld. Feran: “Het is een pand met
een rijke historie. Veel Amsterdammers zijn hier geboren.
Dat roept direct een sfeer op van zorg die uitstekend
aansluit op hospitality; je bekommeren om de gasten.
Het gebouw is in ere hersteld en het interieurontwerp is
helemaal op Amsterdam gebaseerd. Het heeft een impuls
gegeven aan de vormgeving van het hotel. De historie vindt
je nadrukkelijk terug in de gangen. In de lobby komen de
ziekenhuiskruisjes terug.” De drie kruisjes die symbool
staan voor Amsterdam, scheppen af en toe verwarring bij
de gasten. Er moet regelmatig worden uitgelegd dat die
niet staan voor de sterrenclassificatie”, licht Jan Willem toe.
THEMA’S Het hotel beschikt over 125 kamers. Iedere
kamer heeft zijn eigen sfeer en sluit aan bij een thema;

fashion & shopping, hotspots, culture lovers en nightlife.
De thema’s komen terug in een enorme foto achter
het hoofdeinde van het bed. Jan Willem: “We zijn
samenwerkingen aangegaan met lokale partners. Zo
heeft Brouwerij ’t IJ een kamer geadopteerd en is de
minibar gevuld met hun biertjes. Bij de kamer van Het
Tassenmuseum krijgen de gasten gratis toegangtickets
en iedereen die in de kamer van Studio 80 slaapt, krijgt
vip-tickets voor het weekend. In samenwerking met I Love
Fashion News zijn er fietsen en een scooter verkrijgbaar.”
TRATTORIA Enoteca, de Italiaanse trattoria gelegen

bij het hotel, richt zich naast de hotelgasten ook op de
buurtbewoners. Jan Willem: “We wilden een laagdrempelig
restaurant creëren met een buurtfunctie. Met ‘Italian
wine & food’ trek je een brede doelgroep aan.” Net als
de ingrediënten in de keuken is bij het interieur gekozen
voor de toepassing van eerlijke, pure materialen. Het hotel
beschikt tevens over een moderne bar en diverse zalen en
is er klaar voor om opnieuw geschiedenis te schrijven.

IN FEBRUARI VAN DIT JAAR IS HET W HOTEL IN LONDEN OPGELEVERD. AAN HET
NEDERLANDSE ONTWERPBUREAU CONCRETE ARCHITECTURAL ASSOCIATES DE EER
OM HET INTERIEURDESIGN VAN DIT ICOON VAN STARWOOD HOTELS & RESORTS
TE REALISEREN. ZIJ LIETEN ZICH INSPIREREN DOOR DE ECHTE LONDENAAR EN
VERTAALDEN HET DAG- EN NACHTLEVEN IN DE PUBLIEKE EN PRIVÉRUIMTEN.

In W London Leicester Square heeft
het vijfsterrensegment een nieuwe lading gekregen.
Een standaard hotelkamer is getransformeerd naar
een gastenverblijf met de ultieme kleedkamer waar
de gast zich kan klaarmaken voor een avondje uit.
De kamertypes zijn ingedeeld in Cool Corner
Rooms, Spectacular-, Fabulous-, Studio-, Fantastic-,
Marvellous-, Spa- en Wow Suites.

KLEEDKAMER

De spectaculaire entree is voorzien van
280 glimmende discoballen. Bij binnenkomst waant
de gast zich in een nieuwe wereld waarin ontdekken
centraal staat. Links van de entree bevindt zich het
restaurant Spice Market. De naam doet het Oosters
getinte interieur eer aan en de gast wordt omarmd door

de kleuren, smaken en geuren van de Aziatische keuken.
Het restaurant in Londen is een bijzondere mix van het
etnische vintage-gevoel van Spice Market New York en
de moderne architectuur van het gebouw.
In de W loungebar is het goed toeven op ieder
moment van de dag. Nachtvlinders kunnen terecht in de
WYLD Bar waarin het rodelopergevoel tot uiting komt in
de enorme discobal en sexy cocktailbooths.
DISCO

SPICE MARKET

Het hotel is voorzien van een professionele
screeningruimte die filmmakers kunnen gebruiken.
Daarnaast beschikt het hotel over een business centre
met twee vergaderkamers. Het W Hotel London weet
business en pleasure uitstekend te combineren.
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