DE L’EUROPE AMSTERDAM BRENGT DE FRANSE RIVIERA
NAAR HET HART VAN AMSTERDAM
Amsterdam, 6 juni 2019 – Een plek waar iedere dag de zomer gevierd wordt, compleet in ZuidFranse stijl, lanceerde De L’Europe Amsterdam gisteren haar ‘Marie’ op het nieuwe terras ‘Sur
l’eau’ tijdens de jaarlijkse Lobster Party. Omringd door planten, de geur van lavendel en de
Provençaalse keuken, is Marie, Sur l’eau de nieuwe zomerse plek van het vijfsterren luxe hotel.
Met vier verschillende zones geïnspireerd op de Côte d’Azur kan men genieten van een
brasserie-stijl menu voor lunch en diner of gezellig borrelen in de knusse loungehoeken. De
echte zonliefhebbers kunnen genieten van het speciaal gecreëerde sun deck. De Franse
Riviera is nog nooit zo dichtbij geweest..
Een brasserie vernoemd naar een sterke en onafhankelijke vrouw: de vrouw van Gerard
Heineken. Met een grote interesse voor mode, reizen naar Zuid-Frankrijk en het bezoeken van
botanische tuinen, nodigt Marie u uit in haar wereld van voortreffelijke smaak, liefde voor de
kleurrijke Franse Riviera en eindeloze zomers. Geniet zowel in de ‘Brasserie’ als ‘Sur l’eau’ van
de verfijnde smaken van de Côte d’Azur, in het hart van Amsterdam.
Het terras is de eerste zichtbare verandering van een groter project voor De L’Europe
Amsterdam. De komende 1,5 jaar zal het hotel een redesign ondergaan in samenwerking met
Amsterdams interieur design studio Nicemakers. ‘Het vernieuwde terras moest uitnodigend en
laagdrempelig ogen zodat iedereen, van passant tot hotelgast, zich er welkom en thuis voelt’,
aldus Dax Roll van Nicemakers. Met Marie laat De L’Europe haar gasten voor het eerst kennis
maken met de nieuwe stilistische weg die het hotel in zal slaan. Vrouwelijk en elegant, maar
met Amsterdamse charme en allure.
Marie, Brasserie
De brasserie, voorheen Hoofdstad Brasserie, zal in het voorjaar van 2020 een redesign
ondergaan met subtiele veranderingen. Waar voorheen de brasserie enkel te betreden was
via de hoofdingang van De L’Europe, zal de beleving nu beginnen met een eigen entree
langs de brug ‘Doelensluis’ naast Freddy’s aan de historische Amstel.
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OVER DE L’EUROPE
In het hart van Amsterdam, op loopafstand van het 19de-eeuwse Museumplein met onder
andere het gerenommeerde Rijksmuseum en het Van Gogh Museum, is De L’Europe synoniem
aan de rijke Nederlandse geschiedenis. De L’Europe – onderdeel van The Leading Hotels of
the World voor meer dan 25 jaar – opende haar deuren in 1896 in één van de meest
karakteristieke gebouwen in het hart van Amsterdam. Direct gelegen aan de Amstel, beschikt
De L’Europe over 111 kamers en suites waar elegantie en uitzonderlijke gastvrijheid
samenkomen. Verwacht een combinatie van klassiek en modern, persoonlijke service en een
intieme sfeer waar gasten zich thuis voelen. Voor de echte fijnproevers biedt De L’Europe een
ruim aanbod aan restaurants en bars.
De L’Europe Amsterdam maakt zich op voor een nieuw hoofdstuk en kondigt de
samenwerking aan met talentvol interieur design studio Nicemakers. De komende tijd zal in
het teken staan van zichtbare design veranderingen in het interieur van het vijfsterren luxe
hotel: van kamers, suites en privéruimtes tot grote en kleinere aanpassingen voor de
restaurants. Tijdens deze veranderingen blijven de deuren van De L’Europe open om haar
gasten te verwelkomen in een vertrouwde omgeving en te genieten van echte luxe
gastvrijheid.

