
IHG Hotels & Resorts kondigt vijf sterke 
hotelondertekeningsovereenkomst aan in 
Zuid-Europa met Grape Hospitality 
BEKIJK ALLE DOWNLOADS 

De overeenkomst luidt een samenwerking van 810 kamers in met IHG Hotels & 
Resorts in vijf hotels in Spanje, Frankrijk en Italië 
 

 

Hotel Indigo, Florence  

IHG Hotels & Resorts, een van 's werelds toonaangevende horecabedrijven, kondigt 
vandaag een overeenkomst voor de ontwikkeling van meerdere panden aan met 
Grape Hospitality voor vijf omgebouwde panden op topbestemmingen in Europa. 

De vijf eigendommen omvatten voco Madrid Centre Retiro – een marktdebuut voor 
het voco-merk in Spanje; drie Hotel Indigo-eigendommen in Florence, 
Italië; Bordeaux, Frankrijk; en respectievelijk Barcelona, Spanje en Crowne Plaza 
Madrid Centre Retiro.  

Alle drie de merken gaan van kracht naar kracht; het merk Hotel Indigo heeft nu 40 
open hotels in Europa met nog 19 in de pijplijn; voco is uitgegroeid tot 15 open hotels 
in Europa, met onlangs de opening van voco Düsseldorf Seestern en voco Venice 
Mestre - The Quid, en Crowne Plaza heeft momenteel 88 open hotels in heel Europa, 
waaronder het onlangs geopende Crowne Plaza Budapest.  

In een reactie op de samenwerking zei (mevrouw) Willemijn Geels, VP Development 
Europe bij IHG Hotels & Resorts: "We zijn verheugd om samen te werken met Grape 
Hospitality aan zo'n sterke collectie hotels in enkele van onze belangrijkste Europese 
markten, Spanje, Frankrijk. en Italië. Deze samenwerking benadrukt verder de kracht 
van IHG's geliefde merken en reputatie, onze wens om uit te breiden naar nieuwe 
locaties en onze voortdurende initiatieven om de klantreis te verbeteren, zoals het 
onlangs verbeterde IHG One Rewards-programma.” 



Frederic Josenhans, voorzitter van Grape Hospitality: “Grape Hospitality zet zijn 
ontwikkeling in Europa voort met de verwerving van premium activa. We zijn 
verheugd om naast onze merken met IHG samen te werken om waarde te creëren 
en onze portfolio te diversifiëren. Met Indigo, voco hotels en Crowne Plaza, allemaal 
sterke merken in hun segment, kunnen we onze catering- en MICE-expertise 
ontwikkelen en van elk hotel een unieke leefruimte maken.” 
De nieuwe hotelaanmeldingen zijn als volgt: 

voco Madrid Centrum Retiro  

Het nieuwe voco Madrid Centre Retiro met 193 kamers wordt het eerste voco-hotel in 
Spanje. De Latijnse naam, voco, betekent 'uitnodigen' en 'samen bellen', en het pand 
zal voorzien zijn van de oncomfortabele kenmerkende voorzieningen van voco, van 
een aankomstgeschenk en eenvoudig inchecken tot levendige sociale ruimtes, en 
kamers met doordachte gemakken zoals knus beddengoed en luxe 
badkamerbenodigdheden. Het hotel gaat naar verwachting in april 2024 open. 

Hotel Indigo Florence  

Hotel Indigo Florence ligt op een toplocatie, op twee minuten lopen van Santa Maria 
Novella, het centraal station van de stad, en dicht bij de vele bezienswaardigheden 
van Florence, zoals de prachtige Duomo en de iconische brug Ponte Vecchio. Met 
160 slaapkamers, conferentiefaciliteiten en een wellnesscentrum, gaat het hotel later 
dit jaar open. 

Hotel Indigo Bordeaux  

Het 100 kamers tellende Hotel Indigo Bordeaux wordt het derde Hotel Indigo-hotel 
dat in Frankrijk wordt geopend. Het pand is gevestigd in Bordeaux Chartrons, een 
verfijnde en lommerrijke wijk met bruisende bistro's op Place du Marché Chartrons, 
plus restaurants aan het water en eclectische winkels. Het hotel gaat naar 
verwachting in mei 2023 open. 

Hotel Indigo Barcelona Gran Via Plaza España  

Het 189 kamers tellende Hotel Indigo Barcelona Gran Via Plaza España wordt het 
tweede Hotel Indigo dat in Barcelona wordt geopend. Gasten bevinden zich dicht bij 
het Museum van Catalaanse Kunst (MNAC) en een korte busrit naar het centrum met 
zijn overvloed aan kunstgalerijen, parken en stranden. Het hotel gaat in april 2024 
open. 

Crowne Plaza Madrid Centrum Retiro  

Het Crowne Plaza Madrid Centre Retiro met 168 kamers, gelegen in een eersteklas 
deel van Madrid, is ideaal voor vakantiegangers en zakenreizigers. Dit wordt het 
tweede Crowne Plaza-pand dat wordt geopend in Madrid, het eerste ligt dicht bij de 
luchthaven. Het hotel gaat naar verwachting in april 2024 open.  

www.hig.com 


