Corendon transformeert kantoorcomplex tot grootste hotel in de
Benelux
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Corendon Hotels & Resorts ontvangt deze week haar eerste gasten in het hoofdgebouw van het Corendon
Village Hotel Amsterdam. Binnen anderhalf jaar tijd heeft Corendon met een investering van 80 miljoen euro het
voormalige Sony kantoorpand in Badhoevedorp omgetoverd tot Corendon Village Hotel Amsterdam.
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de lobby van het hotel[/caption]Het moderne
viersterrenhotel beschikt over 680 kamers en appartementen verdeeld over drie gebouwen en is hiermee het
grootste hotel van de Benelux. Het hotel biedt zowel zakelijke- als vrijetijdsfaciliteiten zoals meerdere
restaurants en bars, een SPA met zwembad en fitnessruimte, een bioscoop, elf volledig uitgeruste
vergaderzalen en een Corendon shuttleservice naar Amsterdam centrum en Amsterdam Airport Schiphol.
Ombouw van kantoorpanden Met een team van ruim 1.000 mensen heeft Corendon- oprichter Atilay Uslu
binnen anderhalf jaar tijd drie voormalige kantoorpanden weten te verbouwen tot het Corendon Village Hotel.
”Wij zijn ontzettend trots dat we dit op zo’n korte termijn hebben kunnen realiseren. Met een vrij kleine
investering hebben wij dit viersterren plus hotel met 680 kamers kunnen ontwikkelen. In september openen we
het hotel officieel, want dan zijn ook alle aanvullende faciliteiten klaar. Eind dit jaar verwachten we overigens
ook nog een Boeing 747 in de tuin”, aldus Atilay Uslu, oprichter Corendon.

De drie gebouwen Corendon Village Hotel
Amsterdam beschikt over drie gebouwen die omgeven zijn door een groene tuin. Het spectaculaire acht
verdiepingen hoge Plaza gebouw is het hoofdgebouw en symboliseert het hart van het hotel waar alle
faciliteiten samenkomen. Het gebouw beschikt over 207 kamers en suites, een Meeting & Conference
centrum, diverse restaurants & bars en een groot aanbod aan vrijetijdsfaciliteiten, zoals een bioscoop, een SPA
en een zwembad van 26 meter dat zowel als binnen- of buitenbad kan dienen. Het vijf verdiepingen tellende
gebouw Apartment beschikt over 298 residentiële service- appartementen. In de comfortabele en volledig
ingericht appartementen worden ook hotelservices aangeboden, zoals housekeeping service. Daarnaast kan er
gebruik worden van alle faciliteiten in Plaza. Urban ademt een comfortabele en internationale sfeer. Het
moderne ontbijtrestaurant en 175 kamers en suites zijn smaakvol ingericht volgens een industrieel design. In
het Urban restaurant wordt exclusief voor gasten van Urban ’s morgens een ontbijtbuffet geserveerd. In de
avond is er een à-la-cartemenu. De gasten van Urban kunnen ook gebruik maken van de faciliteiten in Plaza.
Van All Inclusive tot á la carte In het Plaza gebouw bevinden zich diverse zakelijke- en vrijetijdsfaciliteiten die
toegankelijk zijn voor hotelgasten maar ook voor gasten die niet verblijven in één van de drie gebouwen . Op de
begane grond zijn er drie restaurants; het All Inclusive restaurant biedt de mogelijkheid om tegen een vaste
prijs, twee uur lang, onbeperkt te genieten van een uitgebreid all-you-can-eat dinerbuffet met een grote
verscheidenheid aan warme en koude gerechten uit diverse internationale keukens. Frisdranken, bier, wijn,
koffie en thee zijn in het all inclusive buffet inbe grepen. In koffiebar Village Coffee & More serveren
professionele barista’s de hele dag diverse koffiespecialiteiten, smoothies, salades en sandwiches. In de lobby
bevindt zich de Village Bar en het Village Á La Carte Restaurant dat een uitgebreide à la carte lunch- en
dinermenu biedt. In de Bazar lobbyshop kunnen 24/7 aankopen gedaan worden bij de selfservice kassa’s. Het
aanbod in de mini supermarkt is divers; van souvenirs tot snacks. In het Plaza gebouw is het Spa & Fitness
Center te vinden met een zwembad van 26 meter dat zowel als binnen-als buitenbad dient.Daarnaast is er een
fitnessruimte met gloednieuwe fitnessapparatuur, behandelruimtes, sauna’s en stoomcabines. In de kelder
van Plaza bevindt zich de bioscoop waar nationale en internationale films getoond gaan worden voor de
hotelgasten. Naast het Meeting & Conference centrum, met elf volledig uitgeruste vergaderzalen, biedt
Corendon ook kantoorruimtes die voor een langere periode gehuurd kunnen worden. Hét Corendon bed In alle
680 kamers, suites en appartementen biedt Corendon diverse in-room services, zoals high- speed wifi,
verduisterende gordijnen, smart televisies, gratis koffie - en theefaciliteiten. De speciale Corendon bedden zijn
opgemaakt met hoge kwaliteit katoenen lakens en zachte kussen. Daarnaast beschikken alle kamers over een
moderne badkamer en effectieve werkhoek. En wie niet genoeg kan krijgen van het bed, heeft de mogelijkheid
het aan te schaffen in de online Corendon shop. Hotelportefeuille Corendon Hotels & Resorts De
hotelportefeuille van Corendon Hotels & Resorts bestaat momenteel uit tien hotels. Het Corendon Village
Hotel, het Corendon City Hotel, The College Hotel in Amsterdam, vijf All Inclusive resort hotels in Turkije, het
Marble Stella Maris resort op Ibiza en het Livingstone Jan Thiel Resort op Curaçao. Over Corendon Corendon,

opgericht in 2000, is een snelgroeiende en toonaangevende touroperator, luchtvaartmaatschappij en
hotelketen op de Nederlandse en Belgischemarkt. Corendon Hotels & Resorts is een hotelketen met hotels en
resorts in Nederland, Ibiza, Turkije en Curaçao. In Nederland zijn dat het Corendon Village Hotel Amsterdam,
het Corendon City Hotel Amsterdam en The College Hotel in Amsterdam; een boutique hotel in het centrum
van onze hoofdstad. In Turkije biedt Corendon Hotels & Resorts vijf All Inclusive hotels, op Ibiza staat ons
Marble Stella Maris All Inclusive resort en op Curaçao het Livingstone Jan Thiel Resort.
www.corendonhotels.com
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