
Persbericht  

Hoera! Nijntje heeft haar eigen kamer bij Stayokay 

Hostelketen Stayokay opent nijntje-kamer in Utrecht-Centrum 

   

 

Amsterdam, 10 mei 2017 - Hostelketen Stayokay opent vandaag een nijntje-kamer in het onlangs geopende 

Stayokay Utrecht-Centrum aan de Neude. De kamer zal permanent te boeken zijn en staat volledig in het teken 
van nijntje, het wereldberoemde konijntje van de dit jaar overleden schrijver, tekenaar en vormgever Dick Bruna. 

Inrichting 
De vierpersoonskamer in Utrecht is volledig gedecoreerd in nijntje-stijl en voorzien van eigen sanitair en een 
speelgoedkist met nijntje-spelletjes en -accessoires. Zo vind je in de kamer nijntje-lampen, een nijntje-zitzak, -
muurschilderingen, -handdoeken en -beddengoed. Kinderen kunnen hier volop genieten van hun favoriete konijn. 
Als de avond valt, dromen zij zelfs weg onder een ware nijntje-sterrenhemel. 

Vernieuwende concepten 
Algemeen directeur van Stayokay, Marijke Schreiner: "Stayokay is continu op zoek naar vernieuwende 
concepten, bijzondere locaties en verrassende vormen van samenwerking. Toen het nijntje museum ons 
benaderde voor deze samenwerking, waren wij dan ook direct enthousiast. De nijntje-kamer past bijzonder goed 
bij de doelgroep ‘gezinnen’ die Stayokay nog meer wil aanspreken. Daarbij is Utrecht natuurlijk het hart van nijntje 
en Dick Bruna, dus waar anders deze bijzondere kamer te openen dan in deze prachtige stad.” 

Eerbetoon 
Hostelmanager Eric van der Hulst: "In contrast met het verdrietige nieuws over de dood van Dick Bruna, staat de 
geboorte van de nijntje-kamer bij Stayokay. Een in eerste instantie onopzettelijk, maar mooi postuum eerbetoon. 
Bruna's missie om kinderen de ruimte te geven voor hun eigen fantasie, komt in de kamer goed tot uiting. De 
kinderen worden gestimuleerd om zelf op ontdekking te gaan in het nijntje museum." 

https://www.stayokay.com/nl


Boeken 
De nijntje-kamer is te reserveren via stayokay.com/nijntje vanaf € 129,-. Dit is inclusief opgemaakte bedden, 
nijntje-douchegel en -shampoo, uitgebreid ontbijt op echt nijntje-servies, een verrassing voor de kinderen en een 
familie-entreekaart voor het nijntje museum, waarmee je altijd toegang hebt. Een babybedje is op aanvraag 
beschikbaar. 
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BERICHT VOOR DE REDACTIE 

Over Stayokay 
Stayokay is een maatschappelijk betrokken organisatie met hostels op verrassende locaties door heel Nederland. 
Al ruim 85 jaar biedt hostelketen Stayokay haar (inter)nationale gasten de ideale uitvalsbasis voor nieuwe, 
waardevolle ervaringen. Stayokay biedt precies wat je nodig hebt voor een goed verzorgd, verrassend 
(korte)vakantie- en vergaderverblijf in een ongedwongen sfeer. Gasten van Stayokay boeken een privékamer of 
een bed op een gedeelde kamer. Ook is er volop gelegenheid andere mensen te ontmoeten. Met jaarlijks circa 1 
miljoen overnachtingen is Stayokay de grootste aanbieder van budgetaccommodaties in Nederland. Stayokay is 
aangesloten bij Hostelling International: een netwerk van meer dan 4000 hostels wereldwijd. 

Win een overnachting 
Om kans te maken op 2 overnachtingen inclusief een nijntje-verrassingspakket en een gezinsticket voor het 
nijntje museum kijk hier. Op 16 mei worden de winnaars bekend gemaakt via de Facebookpagina. 

nijntje museum 
Het nijntje museum in Utrecht is het allerleukste museum, waar peuters en kleuters spelenderwijs hun wereld 
ontdekken. Samen met nijntje en haar vriendjes. 

 

Voor meer informatie en beeldmateriaal:                  

LEWIS 
Merel Dudok van Heel 
Merel.dudokvanheel@teamlewis.com 
+31 20 220 0220 

Stayokay  
Marieke Meijer  
m.meijer@stayokay.com    
+31 20 551 3128 

https://www.stayokay.com/nl/nijntje
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