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PARK INN BY RADISSON
KLEURRIJK DESIGN IN DE LUWTE VAN AMSTERDAM
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Met de trein zit je vanuit Park Inn by Radisson 
Amsterdam City West binnen vijf minuten in hartje 
Amsterdam. Maar voor ontspanning en vermaak hoeven 
gasten van dit splinternieuwe hotel niet verder te kijken 
dan de volgende deur: met een 24/7 casino, een spa en 
restaurants onder hetzelfde dak heeft het hotel alles in 
huis voor een zorgeloos verblijf.

Of het nu de ronde vormen zijn van het meubilair en de 
fonteinen buiten, de lichtshow in het atrium, of de vrolijk 
gekleurde wanden van de kamers en suites – de hand 
van Karim Rashid is overal zichtbaar. Onder leiding van de 
gerenommeerde Egyptisch-Canadese interieurontwerper 
werd dit voormalige KPN-hoofkantoor in Sloterdijk in 2018 
omgetoverd tot een designhotel met 476 kamers, een 
restaurant en een keur aan meeting rooms. 

Grote groepen

‘Het concept slaat enorm aan’, vertelt facility manager 
Joost Plantaz tijdens een rondleiding door het hotel. ‘Elke 
zes minuten vertrekt er een trein naar Amsterdam Centraal. 
Daarnaast is er in de directe omgeving, met restaurants, 
Holland Casino en House of Wellness, ook genoeg te 
beleven.’ 

Park Inn by Radisson Amsterdam City West is the place to 
go voor toeristen en zakenreizigers die niet de hoofdprijs 
willen betalen, maar toch alle geneugten van Amsterdam 
binnen handbereik willen hebben. Vanwege de omvang – 
het behoort tot de grootste hotels van de hoofdstad – kan 
het hotel met gemak grote groepen ontvangen. Het hotel is 
dan ook met regelmaat decor voor zakelijke bijeenkomsten 
en conferenties. 
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Extra diensten

‘Onze gasten zijn heel divers, een leuke mix van business 
en leisure’, zegt guest relations manager Melissa Kuit. 
‘We proberen het onze gasten helemaal naar de zin te 
maken. We denken met ze mee, maken ze wegwijs in 
Amsterdam en bieden extra diensten aan, zoals hotel bikes 
en roomservice.’

Bij ons heeft elke verdieping een andere kleur, vertelt 
Melissa. ‘Als er kinderen onder de gasten zijn, vragen we ze 
weleens naar hun favoriete kleur. Op die verdieping mogen 
ze dan slapen. Dat vinden ze geweldig. Het zijn vaak die 
kleine dingen die voor gasten het verschil maken.’

Betrouwbaar

Vanwege de verschillende kleuren (van felroze tot 
appelgroen) en ronde vormen valt geen enkele kamer 
hier in de categorie ‘rechttoe rechtaan’. Verwacht vooral 
kleurrijke douchecabines, en bedden, muren en bankstellen 
in de tint van je verdieping. 

De badkamers zijn uitgerust met sanitair van GROHE. ‘We 
hebben gekozen voor GROHE vanwege de historie en 
betrouwbaarheid van de producten’, legt Joost uit. ‘Kranen 
en douches hoeven niet excentriek te zijn, maar moeten wel 
mooi opgaan in het design. Met GROHE is dat uitstekend 
gelukt.’

Park Inn by Radisson Amsterdam City West, La Guardiaweg 
59, 1043 DE Amsterdam
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1 Elke verdieping heeft een andere kleur. 

2 Kleurrijke douchecabines, bedden, 
muren en bankstellen in de tint van je 
verdieping. 

3 ‘We hebben gekozen voor GROHE 
vanwege de historie en betrouwbaarheid 
van de producten’ aldus Joost Plantaz. 

4 Park Inn by Radisson Amsterdam City 
West is the place to go voor toeristen en 
zakenreizigers. 

5 De hand van Karim Rashid is overal 
zichtbaar.
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