HOLIDAY INN EXPRESS ANTWERPEN STAD-NOORD

Wat zie je ?

HOTEL / INTERIEUR
BOUWHEER
Six continents (Holliday Inn)

PROGRAMMA
- ontwerp en realisatie van hotel met 140 kamers

CONTACTPERSOON
Dhr. P. de Peuter / +32 9 240 11 71

VOORGAANDE FASEN
Nihil

ONTWERPTEAM
SVR-ARCHITECTS nv
UITVOERINGSPERIODE (studie-realisatie)
13 maanden (2002 - 2003)
LIGGING
Italielei 2a,
B-2000 Antwerpen
OPPERVLAKTE
5.152 m²
BUDGET
€ 9.792.000,FOTOGRAFIE Yvan Glavie

SVR-ARCHITECTS nv burgerlijke vennootschap met de handelsvorm van een nv
Volhardingstraat 26 2020 Antwerpen Belgium Tel +32 3 242 82 00 Fax +32 3 237 76 98
www.svr-architects.eu Ondernemingsnummer 0425.353.512 RPR Antwerpen

-1-

HOLIDAY INN EXPRESS ANTWERPEN STAD-NOORD

Wat zie je ?

Het hotel Antwerp City-North is van het type Express By Holiday Inn en is gelokaliseerd op de AMCA-site in hartje Antwerpen.
De AMCA-site is gelegen tussen het Willemdok, de Londenstraat en de Italiëlei op de terreinen van het voormalige
Entrepot-gebouw.
Op deze site zijn reeds enkele gebouwen gerealiseerd, nl.
het Financiecentrum, het Havenhuis en de Italybuilding.

de Italybuilding en het Havenhuis, nl. witte en zwarte aluminium met grijze zonnewerende beglazing.
De sokkel van het gebouw bestaat uit paramentmetselwerk
in een anthraciete kleur.
De gevels op de technische verdieping worden uitgevoerd
d.m.v. hoogwaardige stalen gevelpanelen.
Alle technische opstellingen zijn inpandig of worden op
het dak ommuurd zodat zij volledig aan het oog onttrokken
worden.

Het hotel telt 140 comfortabele kamers, opgedeeld in 55
kamers met dubbel bed en 85 kamers met enkel bed. Alle
kamers zijn ondergebracht op de 6 verdiepingsvloeren.
Het gelijkvloers wordt ingenomen door alle randfaciliteiten
zoals : onthaal, meetingroom, keuken en facilities en hoteladministratie.
In de ondergrondse AMCA-parking zijn 40 plaatsen voorbehouden voor het hotel.
Het Hotel past in zijn vorm binnen het globale AMCA-project.
In materialisatie sluit het gebouw aan op de reeds bestaande
entiteiten. De gevel is opgebouwd uit een systeempleister
in een witte kleur. Voor de raampartijen wordt eveneens teruggegrepen naar diverse vlakverdelingen en materialen op
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