Hotel Palazzo,
la dolce vita
in Haarlem

In het Haarlem van de toekomst, speelt het verleden een hoofdrol. Met die gedachte
krijgt rijksmonument Prinshendrikhof een nieuwe bestemming. Het grote pand aan
de Prins Hendrikstraat wordt omgetoverd tot het meest bijzondere hotel van Haarlem,
Hotel Palazzo. Na een verbouwing die recht doet aan de beschermde status van
het pand en aansluit bij de wensen van de markt, genieten gasten straks van een
bijzonder stukje Haarlemmer historie en gastvrijheid.

Overnachten met allure
De voormalige meisjesschool is een ontwerp van
stadsarchitect Jacques Leyn en is een beschermd
stadsgezicht. De natuurstenen gevel, met
indrukwekkende risalto, is voorzien van Toscaanse
halfzuilen en fronton – en daarin schuilt precies de
oorsprong van de naam van het nieuwe hotel. Hotel
Palazzo, Italiaans voor paleis, brengt ‘la dolce vita’
naar Haarlem. Genieten van het leven en al het moois
dat de historische Spaarnestad te bieden heeft.
Van origine fungeerde Prinshendrikhof als meisjesschool, iets wat tot op de dag van vandaag terug te
zien is in subtiele, historische details. Jaren later deed
het karakteristieke gebouw dienst als kantoorpand.
De volgende bestemming is er één van Italiaanse
grandeur en expressionisme. Paradijsvogels kunnen
hun vleugels uitslaan in het nieuwe Hotel Palazzo.

De natuur als inspiratiebron
Hotel Palazzo legt een directe link tussen de natuur
en het leven in de stad. Op steenworp afstand van
de historische Haarlemse binnenstad wordt gasten
op kleurrijke wijze verteld over de belangrijke rol

van vogels in onze natuur en het moderne leven.
Vogels zijn essentieel voor de gezondheid van
mensen en instandhouding van de economie
en voedselproductie, waar we als mensheid zo
afhankelijk van zijn. Deze veelvraten houden de
insectenhuishouding in balans, geven vorm aan het
plantenleven over de gehele wereld en brengen rust
en ontspanning in ons hectische bestaan.
Binnen het vogelthema leren gasten alles over
bijzondere vogels en hun eigenzinnigheden,
een grote kooi vormt de absolute blikvanger van
het hotel. Deze kooi doet dienst als eigentijdse, luxe
bar met kleine keuken, waar geheel in stijl een unieke
blik in het rijke verleden van het pand geboden
wordt. Vanuit de bar stappen gasten zó de ruime
hoteltuin in, met uitzicht op de Leidsevaart.
Met haar ligging direct aan het water is Hotel Palazzo
uniek in Haarlem.

Rare Bird Club
De 45 kamers van het 3 verdiepingen tellende hotel
dragen elk de naam van een bijzondere vogel. In het
‘vogelverblijf’ worden gasten in woord en beeld over-

laden met interessante feitjes en leuke weetjes over
de naamgever van de kamer waarin zij verblijven.
Het hotel vertelt niet alleen nadrukkelijk over het
vogelrijk, ook schaart Hotel Palazzo zich actief achter
de missie van de ‘Rare Bird Club’. Deze groep natuurliefhebbers zet zich wereldwijd in om het verschil
te maken. Dit doen zij onder meer door gelden te
doneren en in te zamelen voor het behoud van
de natuur en haar oorspronkelijke bewoners.

Maatschappelijk
verantwoord ondernemen
Hotel Palazzo wil het verschil maken. In beleving
én samenwerking. Door nadrukkelijk de samenwerking te zoeken met lokale ondernemers en restauranthouders wil het hotel de karrenvracht aan Haarlemse
specialiteiten en kwaliteiten optimaal benutten en
voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk
maken. Oók als het gaat om werkgelegenheid.
Door te kiezen voor een combinatie van ervaren
personeel (55-plussers) en aanstormend horecatalent, wil Hotel Palazzo bovendien de arbeidsmarkt
een duurzame impuls geven.
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Colofon

Dit document is gemaakt in opdracht van de Cobraspen Groep.
Alle informatie in dit document is onder voorbehoud van fouten
en wijzigingen.
Informatie & vragen
Voor informatie en/of vragen met betrekking tot Hotel Palazzo verwijzen wij u naar de Cobraspen Groep.

Toestemming gebruik
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (ander)
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Cobraspen Groep.
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Wijzigingen en druk- of zetfouten voorbehouden.

Hotel Palazzo
Prins Hendrikstraat 1
2011VM Haarlem

