
De hotels, elk met een eigen, individueel ontwerp, 
bevinden zich op uitstekende locaties in de meest 
dynamische steden ter wereld, waaronder Londen, 

Lissabon, en Budapest, die alle snel te bereiken zijn vanaf 
de Nederlandse internationale luchthavens. De hotels 
weerspiegelen de lokale ambiance, maar maken geen com-
promissen voor wat betreft de hoge standaards. Alle zijn 
voorzien van alle luxe, met spa’s, moderne fitnessruimtes, 
bekroonde restaurants en destinatie-bars. De hotels zijn 
uitgerust met de meest moderne technologie en overal in 
de hotels is gratis wifi beschikbaar. 

‘Food for Thought’
Corinthia Hotels is onlangs nog zelfs een stap verder 
gegaan door de toevoeging van ‘Food for Thought’ aan het 

repertoire van mogelijkheden voor events. De chefkoks van 
Corinthia hebben, daarbij geadviseerd door voedingsthe-
rapeute Jeannette Hyde, unieke ‘Food for Thought’ brain-
food menu’s samengesteld voor alle Corinthia Hotels. 
Hierbij worden lokale inspiratie en ingrediënten gecombi-
neerd met toonaangevend voedingsadvies, om de producti-
viteit van de afgevaardigden te optimaliseren.

‘Our Promises’ programma
Met ‘Food for Thought’ als het jongste element van het 
aanbod van Corinthia Hotels omvat dat ‘Our Promises’ 
programma inmiddels acht elementen. De andere zeven: 
prompt antwoord op alle vragen om inlichtingen; gratis 
wifi in alle hotels; een hoogopgeleide event assistant voor 
exclusieve ondersteuning; toegang tot de event-ruimte 
vanaf één uur voor de boekingstijd; een eigen website-
pagina op corinthia.com; een gratis mobiele telefoon met 
voorgeprogrammeerde lokale contactpersonen; en een 
geüpgrade suite voor de organisator van het event.
Naast het ‘Our Promises’ programma hebben de Corinthia 
Hotels een speciale MICE-app ontwikkeld. Deze is gemak-
kelijk te downloaden en snel te updaten, zodat groepshoof-
den hun afgevaardigden direct op de hoogte kunnen van 
last minute aanpassingen aan het programma. Dit betekent 
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Corinthia Hotels, een familie van negen vijfsterrenhotels in 
geheel Europa en daarbuiten, biedt een wel heel compleet 
programma waarmee meetings echt de moeite waard 
worden om er voor te verblijven. Dat programma omvat 
alles, van destinatie tot ‘down time’.

Absolute luxe met 
‘Events at Corinthia’



ook het einde van de pakken papier 
met info over de meeting, wat 
geheel in lijn is met het programma 
voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen van Corinthia.

Victoriaanse pracht 
Het vlaggenschip Corinthia Hotel 
London biedt state-of-the-art 
meetingruimtes die geschikt zijn 
voor elk zakelijk event, of dat nu 
een belangrijke directievergade-
ring is, een conferentie met 250 
deelnemers, of een schitterende 
champagne-receptie. De grote 
balzaal van het hotel heeft zijn 
Victoriaanse pracht teruggekre-
gen, met toevoeging van de keurig 
weggewerkte 21e-eeuwse techno-
logie en zijn eigen privé-ingang. 
Vijf van de zes meetingruimtes zijn 
uitgerust met het zogeheten high 
definition optical turnkeysysteem, 
waarmee een complete connectivi-
teit wordt gerealiseerd voor media-
uitzendingen, opnames, bewerken 
en mixen. Corinthia London biedt 
tevens 3.300 vierkante meter aan 
wat een echt ‘Next Generation’ spa 
is: ESPA Life at Corinthia London; 
de perfecte plek om totaal te 
relaxen. Chefkok Garry Hollihead 
heeft ook een ‘Sleep Menu’ samen-
gesteld, vol met voedsel rijk aan 
proteïne en magnesium zodat de 
gasten kunnen genieten van een 
vijfsterren nachtrust.

Historische traditie
In Corinthia Hotel Budapest is een 
rijke historische traditie van events 
die teruggaat tot de 19e eeuw 
gecombineerd met 21e-eeuwse 
state-of-the-art congresfacilititei-
ten. De eventruimtes zijn groot 
en flexibel, maar de parel in de 
kroon blijft de Grand Ballroom 
met zijn rijke, in barokstijl ver-
sierde plafonds en wanden. Het 
aangrenzende Valletta Exhibition 
Centre is een prachtig voorbeeld 
van 21e-eeuwse architectuur en 
technologie, met zijn meer dan 740 
vierkante meter aan eventruimte. 
De vergaderdag kan nauwelijks 
beter worden afgesloten dan met 

een bezoekje aan het Royal Spa 
van Corinthia Budapest of een gas-
tronomische beleving in de Bock 
Bistro, met zijn Bib Gourmand van 
de Guide Michelin. De Executive 
Floor biedt daarnaast de gasten de 
privacy die ze vaak wensen.

‘Portugal’s Leading Business Ho-
tel’ 
Inmiddels kreeg het Corinthia 
Hotel Lissabon bij de 2014 World 
Travel Awards de titel ‘Portugal’s 
Leading Business Hotel’, en met 
zijn accommodatie voor 1.400 
afgevaardigden biedt het hotel het 
grootste congrescentrum van de 
stad. Dit onlangs geheel gereno-
veerde hotel is tevens de droom 
van elke milieubeschermer, omdat 
het in 2013 de winnaar was van 
de West-Europese Regio Energie 
Project competitie voor zijn uit-
muntende energie-efficiënte hotel 
project.
 
Stad van Honderd Torens 
Met zijn capaciteit voor 1.000 
gasten is Corinthia Hotel St 
Petersburg ook het grootste
vijf-sterren congrescentrum in 
St Petersburg. Het is het enige hotel 
in de stad met een herdenkings-
museum, het Samoilov Museum, 
binnen zijn muren – een unieke 
aanvulling voor elk zakelijk event. 
Corinthia Hotel Prague biedt 
daarentegen een ongekende locatie 
voor MICE-gasten, met zijn adem-
benemende uitzicht over de Stad 
van Honderd Torens vanaf zijn 
Bellevue Conference Hall.

‘Private Palace’ 
Voor degenen die zich liever terug-
trekken in een wat rustiger omge-
ving zijn de twee Corinthia Hotels 
op het eiland Malta wellicht meer 
geschikt. Corinthia St. George’s 
Bay heeft zijn eigen privé-aanleg-
steiger, en het historische Corinthia 
Palace Hotel & Spa is de enige plek 
op Malta die exclusief kan worden 
afgehuurd om een ‘Private Palace’ 
te creëren voor een event. 

Locatie Meeting
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