
  

 

 
 

 
 

België verwelkomt nieuw Hampton by Hilton hotel  
bij Centraal Station van Antwerpen  

 
ANTWERPEN, België en MCLEAN, Va. – 14 juni 2018- Hilton's (NYSE: HLT) Hampton by Hilton merk, de 

wereldwijde hotelketen die erom bekend staat om haar reizigers te verwennen met de typerende Hamptonality 
service, kondigt vandaag de opening van haar nieuwste Hampton by Hilton Antwerp Central Station aan.   
 
Linda Hundersmarck, algemeen directeur van Hampton by Hilton Antwerp Central Station: “Antwerpen is een 

levendige en historische stad en de thuisbasis van Europa's op één na grootste haven. We zijn verheugd om 
Hampton van Hilton te mogen verwelkomen in de op één na grootste stad van België, waar goede keuken en mode 
deel uitmaken van het DNA van de stad. Zakelijke en toeristische bezoekers zullen al het nodige hebben om een 
gelukkig en onvergetelijk verblijf te garanderen tijdens het verkennen van Antwerpen, haar bruisende sfeer en 

geschiedenis!  
 
Om onmiddellijk van enkele voordelen te genieten, waaronder de laagst mogelijke prijs online, gratis Wi-Fi en Hilton 
Honor punten voor gratis overnachtingen worden gasten aangemoedigd om Hilton Honors® en Book Direct te 

gebruiken.  
 
Troeven Hampton By Hilton Antwerp Central  

o Ruim hotel gelegen tegenover het Antwerps Centraal Station en 
vlakbij het congrescentrum Flanders Meeting & Convention 
Centre, de Elisatbethzaal en de Meir. De luchthaven van 

Zaventem is slechts 35 minuten rijden.  
o Modern interieur met Kosher eten op aanvraag 
o Volledig uitgerust fitnesscentrum 24 uur per dag open 
o Eerste Hilton merk in België met de Digital Key (digitale sleutel) 

o Gratis Wi-Fi 
 

 

 
Voor meer informatie over het hotel kan u contact opnemen met Linda Hundersmarck op +32(0)3 303 7179.  

Om afbeeldingen en video’s te downloaden, en voor meer informatie, gelieve het Hampton by Hilton Media Center 
te bezoeken. 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

GASTENKAMERS 

o 145 moderne en 

comfortabele 

gastenkamers, inclusief 6 

toegankelijke en 29 

familiekamers.   

 Moderne faciliteiten met 

ergonomische ruimtes, 40-

inch HD TV’s en 

individuele 

temperatuurcontrole in de 

kamer en werkruimtes. 

 

 

BUSINESS 

o Een heldere en flexibele 

vergaderzaal voor acht 

personen  

o Ultramodern 

businesscentrum met een 

breed aanbod aan 

diensten en faciliteiten, 

zoals gratis printservice  

DINEREN 

o Gratis warm en vers ontbijt   

o Rust even uit op elk 

moment van de dag in de 

hotellobby met een kopje 

thee of koffie  

o Kies van het 24/7 snack 

menu dat beschikbaar is 

aan de hotellobby 

 

http://www.hiltonworldwide.com/
http://www.hampton.com/
http://hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/belgium/hampton-by-hilton-antwerp-centraal-station-ANRCSHX/event/index.html
http://hhonors3.hilton.com/en/index.html
http://hhonors3.hilton.com/en/book-direct/index.html
http://news.hampton.com/


  

 
 
Over Hampton by Hilton 
Hampton by Hilton is reeds negen jaar de nummer één op de ranglijst van accommodaties van Entrepreneur®, Hampton by Hilton, inclusief de 
merken Hampton Inn by Hilton en Hampton Inn & Suites by Hilton, bedient waardebewuste en kwaliteitsgerichte reizigers met meer dan 2.345 
locaties en meer dan 238.000 kamers in 21 landen en gebieden. Hoogwaardige accommodaties en voorzieningen, zoals gratis Wi-Fi, gratis warm 
ontbijt en On The RunTM ontbijttassen, dragen ertoe bij dat Hampton by Hilton uitgroeit tot de marktleider in zijn segment. Het personeel van 
Hampton by Hilton levert een vriendelijke, authentieke, zorgzame en doordachte service, gedefinieerd als Hamptonaliteit. Elk Hampton by Hilton 
hotel garandeert een volledige tevredenheid met de 100% Hampton Guarantee®. Hampton by Hilton maakt deel uit van Hilton Honors, het 
bekroonde loyaliteitsprogramma voor de 14 verschillende hotelmerken van Hilton. Hilton Honors-leden die rechtstreeks via de favoriete Hilton-
kanalen boeken, hebben toegang tot directe voordelen, waaronder een flexibele betaalregelaar waarmee leden bijna elke combinatie van Punten 
en geld kunnen kiezen om een verblijf te boeken, een exclusieve ledenkorting die nergens anders te vinden is, gratis Wi -Fi en digitale 
voorzieningen zoals digitaal inchecken met kamerselectie en Digital Key (geselecteerde locaties), uitsluitend beschikbaar via de toonaangevende 
mobiele app van Hilton Honors. Ga voor meer informatie over Hampton by Hilton naar www.hampton.com of news.hampton.com en maak 
verbinding op Facebook, Twitter, YouTube en Instagram. 
 
Over Hilton 
Hilton (NYSE: HLT) is een toonaangevend wereldwijd hotelbedrijf, met een portfolio van 14 merken van wereldklasse, bestaande uit meer dan 
5.300 panden met meer dan 863.000 kamers, in 106 landen en gebieden. Hilton is toegewijd aan het vervullen van haar missie om 's werelds 
meest gastvrije bedrijf te zijn door het leveren van uitzonderlijke ervaringen - elk hotel, elke gast, elke keer. De portefeuille van het bedrijf omvat 
Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio Collection by Hil ton, DoubleTree by 
Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, 
Home2 Suites by Hilton en Hilton Grand Vacations. Het bedrijf beheert ook een bekroond klantenbindingsprogramma, Hilton Honors. Hilton 
Honors-leden die rechtstreeks via de favoriete Hilton-kanalen boeken, hebben toegang tot directe voordelen, waaronder een flexibele 
betaalregelaar waarmee leden precies kunnen kiezen hoeveel Punten ze willen combineren met geld, een exclusieve ledenkorting die nergens 
anders te vinden is en gratis standaard Wi-Fi. Bezoek newsroom.hilton.com voor meer informatie en maak verbinding met Hilton op Facebook, 

Twitter, LinkedIn, Instagram en YouTube.   
 

https://itunes.apple.com/us/app/hilton-hhonors/id635150066?mt=8
file:///C:/Users/LarsStollenwerk/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TXMWZ96F/www.hampton.com
file:///C:/Users/LarsStollenwerk/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TXMWZ96F/news.hampton.com
https://www.facebook.com/hamptonbyhilton
https://twitter.com/hamptonbyhilton
https://www.youtube.com/HAMPTON
https://www.instagram.com/hamptonbyhilton/
file:///C:/Users/LarsStollenwerk/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TXMWZ96F/newsroom.hilton.com
https://www.facebook.com/hiltonnewsroom
https://twitter.com/hiltonnewsroom
https://www.linkedin.com/company/hilton
https://www.instagram.com/hiltonnewsroom/
https://www.youtube.com/hiltonnewsroom

