
IHG werkt samen met Msafiri Limited om 
Holiday Inn- en Crowne Plaza-hotels op 
Afrikaanse markten te openen 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

AFRIKA, 2 november 2022: IHG® Hotels & Resorts heeft franchiseovereenkomsten 
ondertekend om drie panden in Tanzania en Kenia te rebranden en toe te voegen 
aan de IHG-portfolio van merken. Door deze verhuizing breidt IHG Hotels & Resorts 
zijn aanwezigheid snel uit in Afrika, terwijl het profiel van het continent blijft groeien. 

Holiday Inn Nairobi Two Rivers Mall en The Fairview Nairobi in Kenia en Crowne 
Plaza Dar es Salaam in Tanzania zijn nu open en verwelkomen gasten. In elk pand 
zullen IHG Hotels & Resorts en de nieuwe eigenaren de gastervaring naar een hoger 
niveau tillen door renovaties en verbeteringen uit te voeren, met merkkenmerken en 
normen die IHG-gasten wereldwijd erkennen en waarderen. 

"De horeca- en toeristenindustrie in Afrika heeft de verstoring van de afgelopen twee 
jaar doorstaan, met een toenemend aantal inkomende reizigers die laten zien 
hoeveel potentieel de regio heeft", aldus Haitham Mattar, Managing Director, India, 
Midden-Oosten en Afrika bij IHG . “Onze uitbreiding in Kenia en Tanzania is een 
bewijs van hoe IHG Hotels & Resorts dit potentieel aanmoedigt en snel aan de 
terugkerende vraag voldoet. We zijn verheugd dat deze eigendommen toetreden tot 
de IHG-familie en zijn verheugd om onze gasten de uitzonderlijke gastvrijheid te 
bieden waar we bekend om staan.” 
 
Hij voegde eraan toe: "een eigendom dat Actis en Westmont Hospitality omvat, is 

https://www.ihg.com/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/nairobi/nbont/hoteldetail
https://www.ihg.com/spnd/hotels/us/en/nairobi/nbofn/hoteldetail
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/dar-es-salaam/dards/hoteldetail
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/dar-es-salaam/dards/hoteldetail


een belangrijk partnerschap voor IHG. We zijn verheugd om samen te groeien in de 
regio en uitzonderlijke eigendommen en gastvrijheid te bieden aan gasten die deze 
twee belangrijke toegangssteden bezoeken." 
Een vertegenwoordiger namens het eigendom zei: "We zijn verheugd om onze 
samenwerking met IHG te versterken en onze portfolio samen uit te breiden naar 
nieuwe markten en verschillende merken. Afrika heeft een enorm groeipotentieel 
voor MICE, zaken en vrije tijd. Franchisen met IHG in een tijd waarin reizigers steeds 
vaker merkaanbiedingen op het continent kopen, is ook logisch. Deze drie hotels die 
toetreden tot het IHG-platform zijn zeer goed gelegen en bieden gasten een 
geweldige plek om te verblijven. We verwachten dat alle drie de accommodaties 
zullen profiteren van de kracht en schaal van IHG's wereldwijde systemen, 
technologie en sterke loyaliteitsprogramma” 
Funke Okubadejo, Director Real Estate, Actis merkte op: "We zijn verheugd om een 
relatie met IHG aan te gaan, via onze joint venture met Westmont Hospitality en dit 
zet onze staat van dienst voort op het gebied van investeringen in interessante 
vastgoedmogelijkheden op belangrijke locaties in Afrika." 
  

Holiday Inn Nairobi Two Rivers Mall 

Het hotel ligt in de levendige wijk Gigiri/Runda, in het noorden van Nairobi. Holiday 
Inn Nairobi Two Rivers ligt in het 100 hectare grote Two Rivers Mall & Entertainment-
complex; biedt gasten ongeëvenaarde toegang tot meer dan 200 winkels, het 
themapark van de stad en een scala aan leuke gezinsactiviteiten, zoals karten en het 
skatepark. 

Deze nieuwe Holiday Inn Nairobi met 171 kamers zal een populaire keuze zijn onder 
gezinnen, groepen en bezoekers van de Verenigde Naties, NGO's, ambassades en 
de vele bedrijven die naar dit groeiende deel van de stad verhuizen. Naast 
uitstekende kamers biedt het hotel moderne faciliteiten, vergaderzalen, een 
fitnessruimte, een zwembad en een terras dat de hele dag geopend is. 

Fairview, Nairobi, Kenia 

Het Fairview Hotel, gelegen in Upper Hill Nairobi, is een van de belangrijkste 
adressen van de stad. The Fairview werd in 1932 omgebouwd van een herenhuis uit 
de jaren 1920 en is al tientallen jaren een gevestigde bestemming onder veeleisende 
reizigers, zowel nationaal als internationaal. Het pand ondergaat een grondige 
renovatie voordat het onder een van de boetiekmerken van IHG gaat 
opereren. Naast het aanbieden van een luxe gastvrijheidservaring, zal de reputatie 
van Fairview voor zijn restaurant en bars verder worden versterkt tijdens de 
renovatie. 

De investering van de nieuwe eigenaar in Fairview zal naar verwachting een 
positieve sociale, ecologische en economische impact hebben. Het Fairview-team is 
al bezig met het trainen van nieuwe vaardigheden en er is een groter sociaal 
bewustzijn ingebouwd in de manier waarop het hotel werkt in zijn lokale 
omgeving. Na de renovatie hoopt het team ook een materiële vermindering van het 
energieverbruik van het pand te bereiken. 

Crowne Plaza, Dar es Salaam, Tanzania 



Crowne Plaza Dar es Salaam, gelegen in het centrale zakendistrict van Dar es 
Salaam, zal naar verwachting veel vraag ontvangen van zakenreizigers die het 
commerciële centrum van Tanzania bezoeken en van vakantiegangers die weten te 
stoppen in Dar es Salaam in de hoop te genieten van wat Taarab muziek voordat je 
verbinding maakt met de wereldberoemde Serengeti en de berg Kilimanjaro in 
Tanzania. 

Crowne Plaza Dar es Salaam biedt 148 slaapkamers, een restaurant dat de hele dag 
geopend is, een bar, vergaderzalen, een moderne fitnessruimte en een 
zwembad. Bovendien is het pand gunstig gelegen op slechts 1 km van het 
stadscentrum en 11 km van Julius Nyere International Airport, waardoor het een 
aantrekkelijke optie is voor internationale en regionale reizigers. 

IHG exploiteert momenteel 28 hotels van 5 merken in Afrika, waaronder: 
InterContinental, Crowne Plaza, Holiday Inn, Holiday Inn Express en voco, met nog 
eens 22 hotels in de ontwikkelingspijplijn die binnen drie tot vijf jaar worden 
geopend.  
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