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NOG EEN HOTEL BIJ SCHIPHOL?
Amsterdam is een geliefde bestemming, 
de fascinerende mix van cultuur, hip uit-
gaansleven en een unieke schilderachtige 
sfeer trekt een breed publiek. Maar ook als 

zakelijke destinatie is Amsterdam popu-
lair: Nederland staat in de top-tien van 
landen waar de meeste congressen plaats-
vinden, en de hoofdstad neemt daarvan 
een heel groot deel voor haar rekening. 
“Veel van de reizigers die op Schiphol 
aankomen, hebben Amsterdam als eindbe-
stemming voor vakantie of zaken”, vertelt 
General Manager Floris Licht. “Dat aantal 
groeit, en dat zorgt voor een behoefte 
aan meer hotelaccommodatie, en wel een 
hotel dat perfect past bij de wensen van de 
moderne (zakelijke) reiziger.” 

HET HOTEL DAT BIJ DE NIEUWE WERELD PAST
Die moderne wereldreiziger maakt 
bewuste keuzes: voorop staan duur-
zaamheid en ontzorging. Licht: “Luxe is 
minder belangrijk dan comfort. Het gaat 
om de beleving. Dat comfort houdt onder 
meer in: mobiel inchecken, een digitale 
conciërge en gratis snelle en betrouwbare 

Wi-Fi. En verder alles wat een hotelverblijf 
aangenaam maakt. Zoals een groot aantal 
ontspanningsmogelijkheden, een uitste-
kende bereikbaarheid en een duidelijke 
signatuur.” 

Eveneens kenmerkend voor Novotel 
Amsterdam Schiphol Airport is een groen 
verblijf met gezonde, speelse verrassingen, 
in een eigentijds en internationaal jasje, 
maar lokaal geïnspireerd. “Precies wat bij 
het nieuwste ‘flagship’ van Novotel hoort”, 
zegt Licht. “En dat gaat verder dan 4 
minuten per trein van Schiphol, 22 minu-
ten per trein van Amsterdam-Centrum, 90 
parkeerplaatsen of 17 vergaderzalen, hoe 
prettig dat ook allemaal is.”

DUURZAAM
Duurzaamheid zit in het DNA van 
Novotel Amsterdam Schiphol Airport, van 
de gebruikte bouwmaterialen en installa-
ties tot en met de bedrijfsvoering, catering 
en afvalverwerking. 
Leidraad is steeds Planet 21, het alomvat-
tende duurzaamheidsprogramma van 
Novotels moederorganisatie: AccorHotels. 
Groen vergaderen met natuurlijk licht 
en zonder overbodig papier, gezonde en 
uitgebalanceerde maaltijden met zo veel 
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Voor een groen 
verblijf met gezonde, 
speelse verrassingen, 
in een eigentijds 
en internationaal 
jasje, maar lokaal 
geïnspireerd.

Novotel Amsterdam 
Schiphol Airport: een 
aangename beleving
In januari 2016 vestigt NASA zich bij Schiphol. Nee, er landen binnenkort 
geen spaceshuttles op onze nationale luchthaven. Maar er komt wel een 
nieuw hotel dat zijn deuren openslaat voor de toekomst: het Novotel 
Amsterdam Schiphol Airport. Het hotel heeft drie dragers waarmee het een 
vlucht gaat nemen: een duurzame bedrijfsvoering, een gezonde werk- en 
leefomgeving en een Hollandse uitstraling. 

Duurzaam, gezond, Hollands
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mogelijk biologische ingrediënten gele-
verd door lokale boeren, een keur aan vers 
fruit, maar ook glutenvrije gerechten en 
dieetverantwoorde snacks. 
“Bovendien wordt er op de details gelet, 
zoals een vervoersovereenkomst met de 
NS waarbij de tickets vooraf online geboekt 
kunnen worden en per e-mail kunnen wor-
den toegestuurd”, vult Licht aan.
Het maatschappelijk verantwoord onder-
nemen komt ook tot uiting in het perso-
neelsbeleid: medewerkers van AccorHotels 
en dus ook van Novotel zijn speciaal en 
werken er voor de lange termijn. Dat 
beleid komt tot uiting in de houding van 
de medewerkers: die is uitermate klantge-
richt. Hospitality in optima forma.

GEZOND
De moderne zakelijke reiziger beschouwt 
alle voorzieningen die bij een meeting 
of congres horen als vanzelfsprekend 
aanwezig. Ook in Novotel Amsterdam 
Schiphol Airport zijn die voorzieningen 
beschikbaar, met uiteraard state-of-the-art 
technologie en AV-faciliteiten. Maar die 

gast wil na de meeting ontspannen - vaak 
door zich in te spannen. Het Novotel 
Amsterdam Schiphol Airport is ook een 
activiteitenhotel met een eigen fitness-
ruimte. Licht: “Er worden indien gewenst 
energizing walks, hardlooproutes en een 
urban bootcamp georganiseerd waarna 
gasten via yoga en mindfulness weer tot 
rust komen. Wie langer verblijft, kan zelfs 
een personal trainer inhuren.” 

HOLLANDS
Novotel is een internationale organisatie, 
maar een Nederlands Novotel heeft wel 
een ‘Dutch touch’, een Hollandse signa-
tuur. “Die komt tot uiting in uitvergrotin-
gen van schilderijen van Rembrandt, foto’s 

van Nederlandse iconen en Delftsblauwe 
tegeltjes in een modern jasje”, vertelt Licht. 
“Overal vrolijken Nederlandse bloemen 
het hotel op.” Niet voor niets werd Novotel 
Amsterdam Schiphol Airport ontworpen 
door een Nederlands bureau. 
Maar het Hollandse visitekaartje is meer 
dan aankleding. Aan de (vergader)tafel 
krijgen de gasten het Nederlandse koekje 
van het seizoen (stroopwafel, pepernoten, 
bokkenpootjes), al het groente en fruit is 
vanzelfsprekend Nederlands, net als het 
‘gezonde’ snoep dat wordt aangeboden. 
Op de menukaart staan Hollandse spe-
cialiteiten. En natuurlijk kan het typisch 
Hollandse vervoermiddel, de fiets, worden 
gehuurd voor kleine uitjes. 

Kortom: een meeting en/of verblijf in het 
Novotel Amsterdam Schiphol Airport is 
altijd een aangename beleving. De space 
shuttle vliegt niet meer, maar dit NASA 
gaat een grote vlucht nemen.

www.novotel.com/nl
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Een meeting en/of 
verblijf in het Novotel 
Amsterdam Schiphol 
Airport is altijd een 
aangename beleving. 

General Manager 
Floris Licht

15 

< 


