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Le Grand Hôtel-Dieu in Lyon  

 

1. NIEUWE HOTELS 
 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
 

LYON 

# Le Grand Hôtel-Dieu: een absolute blikvanger in Lyon 

Sinds 2010 ondergaat het karakteristieke gebouwencomplex van het Hôtel-Dieu 

een langzaam maar zekere metamorfose, om binnenkort - eind 2019 - de Cité de 

la Gastronomie te kunnen huisvesten, net als een InterContinental-hotel (5*) en 

een congrescentrum van 2.700 m² . 

 

# Le Boscolo Exedra (5*) 

Dit vijfsterrenhotel met 133 kamers  is gevestigd in een indrukwekkend historisch 

gebouw in de wijk Grôlée en sinds herfst 2018 open. Een majestueuze ambiance 

waar raffinement, elegantie, Italiaanse design en Frans classicisme perfect 

samengaan.  

 

CENTRE-VAL DE LOIRE 
 

CHAMBORD 

# Wakker worden op het Domaine de Chambord…  

Midden in het Domaine National de Chambord is in 2018 het hotel Relais de 

Chambord van start gegaan. Vanuit de suites heb je een uniek uitzicht op het 

Château de Chambord.  Dit viersterrenhotel heeft 55 kamers en een eigen 

restaurant, Le Grand Saint Michel. Ook zijn er drie vergaderzalen en een bar met 

een biljartruimte.  

 

GRAND EST 
 

METZ 

NANCY 

 # Het eerste vijfsterrenhotel in Lorraine   
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Het Grand Hôtel de la Reine aan de Place Stanislas (een Unesco-werelderfgoed) 

ondergaat een serieuze verbouwing en gaat eind 2019 verder met vijf sterren. Er 

wordt gewerkt aan een bar, een groter restaurant en nieuwe zalen voor 

seminars. Ook krijgt het Grand Hôtel een spa, een fitnesszaal en een ondergronds 

zwembad. 
 

REIMS 

# Een adres in het topsegment tegenover de kathedraal Notre-Dame    

Hotel Marriott Autograph Collection opent in juni 2019 de deuren van zijn 5.500 

m² grote etablissement, dat 89  kamers - waaronder zeventien suites - telt 

waarvan ongeveer de helft uitzicht heeft op de kathedraal van Reims. Ook komt 

er een Spa Urbain van 450 m² (met vijf behandelruimtes, zwembad, sauna, 

hammam en fitnesszaal), een bar-restaurant met terras ( negentig couverts), drie 

vergaderzalen en valet-parkeerservice. De art-deco façade van deze oude 

brandweerkazerne blijft intact en wordt in ere hersteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

           Een hotel van vijftig meter hoogte, bedacht door Philippe Starck in Metz  

 

 

HAUTS-DE-FRANCE 
 

LILLE 

# Hôtel Louvre-Lens  

Tegenover het museum Louvre-Lens is een oud woonblok voor mijnwerkers 

veranderd in een viersterrenhotel. Het telt 52 kamers, een wellnesscentrum, 

vergaderruimtes, een bar en een brasserie: het Hôtel Louvre-Lens geeft nieuw 

leven aan de oude mijnwerkerswoninkjes, met respect voor de bijzondere 

geschiedenis van deze plek. 

 

# Lille krijgt een Mama Shelter  

Vlak bij de twee belangrijke treinstations van Lille en het zakendistrict Euralille, 

komt Mama Shelter Lille: voor reizigers het ideale vertrekpunt om de stad te gaan 

verkennen. Vanaf z’n spectaculaire dakterras van 183 m² geeft dit MAMA een 
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perfect uitzicht op de oude stad die tegenwoordig zo modern is. Voor het 

ontwerp tekent architect Jalil Amor: hij maakt van het Mama Shelter Lille met 

z’n 112 kamers een comfortabele en actuele verblijfsplek. Opening juni 2019. 

 

CHANTILLY 

# Het vierde Hyatt Regency van Frankrijk 

Net open: het nieuwe Hyatt Regency in Chantilly, met 210 kamers, het achtste 

hotel van de groep in Frankrijk en het vierde met het label Hyatt Regency.  

 

VALENCIENNES 

# Een viersterrenhotel in Valenciennes in een historisch gebouw 

Sinds een paar maanden herbergt het oude militaire hospitaal van Valenciennes 

een viersterrenhotel: het Hôtel Royal du Hainaut. Het was een ambitieus project 

om hedendaagse architectuur te verwerken in een officieel monument vol 

geschiedenis. Maar nu kan iedereen een onvergetelijk moment beleven in dit 

bijzondere decor. Het hotel telt 79 kamers, een traditionele brasserie, een 

wellnessruimte van 1.400 m² en een jazzclub.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hôtel Royal du Hainault in Valenciennes   

 

NOUVELLE-AQUITAINE 
 

BORDEAUX 

Hilton Garden Inn™ en de nieuwe markthal BOCA  

De nieuwe markthal BOCA zit op de plek van de voormalige hal Debat-Ponsan, 

sinds 1938 een grote naam in de wijk Euratlantique.  De huidige Halle Boca 

(23.500 m2) is helemaal gericht op goed eten, met delicatessenwinkels en 

buffetten waar je lekkere bordjes bestelt die je ter plekke aan grote tafels kunt 

nuttigen. Ook zit hier een viersterrenhotel: het Hilton Garden Inn, met 166 kamers 

op negen verdiepingen, vergaderzalen en een restaurant. De wijk Boca in 

Buenos Aires was onmiskenbaar de inspiratiebron voor deze Halle Boca, met als 

resultaat een bruisende hotspot in de in opkomst zijnde zakenwijk Euratlantique. 
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# Dock G6, een bruisende plek in de wijk Bassins à Flot in Bordeaux   

Dit hedendaagse bouwwerk bevat een viersterrenhotel, een congreszaal, een 

spa van 450 m², een fitnesszaal, bars, een restaurant én op het dak een 

golfgreen van 700 m². De indeling: op de begane grond - de entree - zit een bar 

en de tweede etage wordt gebruikt door het restaurant bistronomique Le 

Wellman. De drie volgende etages herbergen de 125 kamers van hotel Radisson 

Blu. Het congrescentrum daarboven heeft een modulaire zaal voor 200 personen 

en vijf andere vergaderzalen. Op de daketage zit Le Wallace Bar met een terras 

dat een panoramisch uitzicht biedt op het water en op Bordeaux. 

 

# Hôtel Le Palais Gallien *****  

Dit is het vijfde vijfsterrenhotel van Bordeaux: het Hôtel du Palais Gallien, 

gevestigd in een mooi 20e-eeuws gebouw in de Rue Abée de l’Épée. Het staat 

garant voor een exceptioneel verblijf: de 22 kamers zijn van hoog niveau, er is 

een infinity-zwembad, een rooftop met panoramisch uitzicht op de daken van 

Bordeaux, een gastronomisch restaurant en een spa. Kortom, het merk Boutique 

Hôtels Collection van de Groupe Atlas geeft hier een mooi visitekaartje af. 

 

# Mama Shelter in Toulouse  

Achter de gevel van een oud bioscoopcomplex biedt het Mama Shelter van 

Toulouse 120 moderne kamers en een knusse filmzaal, de CinéMama met 45 

stoelen voor kleine voorstellingen of presentaties. Dit hotel ligt midden in het 

stadscentrum, op 2,2 km van het Parc des Expositions en op 2,8 km van het 

stadion van Toulouse. Ideaal dus voor allerlei soorten klanten. De rooftop van het 

hotel biedt een mooi uitzicht op de bruisende en gezellig terrasstad die de Ville 

Rose is. 

 

PARIS ILE-DE-FRANCE 
 

#Courtyard by Marriott Paris Gare de Lyon  

Een nieuw betrouwbaar adres bij Gare de Lyon in Parijs, met 249 kamers en 215 

m² ruimte voor evenementen, met zes zakelijke zalen. De kamers hebben een 

uniek en majestueus uitzicht op de beroemdste bouwwerken van de stad, zoals 

de Eiffeltoren, de Notre-Dame, de Sacré-Cœur en La Défense.  

 

#De bouw van Hôtel le Cheval Blanc vordert gestaag 

De Groupe LVMH is eigenaar van het luxe hotelmerk Cheval Blanc en bouwt aan 

een nieuw adres dat nog in 2019 moet openen in het beroemde gebouw La 

Nouvelle Samaritaine. Hier was vroeger de winkel La Samaritaine gehuisvest en in 

de nieuwe opzet komt wederom een groot warenhuis. Het hotel krijgt 72 kamers 

en suites met zicht op de Seine, een cultureel centrum, een spa, een restaurant 

met terras en winkels. 

 

# OKKO Hotels gaat Parijs veroveren 

Na de start in Nantes in 2014 en een eerste ervaring in de regio Parijs - in mei 2016 

in Rueil-Malmaison - voelde OKKO Hotels zich klaar voor de verovering van de 

hoofdstad. Die begon eind 2017 met de opening van een eerste Parijs’ hotel bij 

https://paris-idf.fff.fr/
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Porte de Versailles, met 149 kamers. En de plannen voor de nabije toekomst zijn 

groot: OKKO Hotels mikt op vijftig adressen, waarvan 25 in de Parijse regio. Twee 

hotels gaan in 2019 open, een bij Gare Montparnasse en een bij Gare de l’Est.  

De formule van de groep: viersterrenhotels met modern design, voor betaalbare 

tarieven volgens het systeem van all-inclusive. 

 

# Een Hilton vlak bij de Eiffeltoren 

De twee Hiltonhotels in Parijs krijgen binnenkort versterking wanneer het Hilton 

Paris Eiffel Tower opent, waarschijnlijk eind 2019. Dit viersterrenhotel met 118 

kamers gaat zijn gelukkige gasten kamers bieden met zicht op de Eiffeltoren. 

Onmiskenbaar is de hand van de meester: designkoning Philippe Starck tekent 

voor het interieur. 

 

# Een Mama Shelter en een Novotel bij Porte de Versailles 

De internationaal opererende architect Jean-Michel Wilmotte ontwierp twee 

hotels die in 2019 van start gaan op het terrein van het Parc des Expositions bij 

Porte de Versailles. Een project dat onderdeel uitmaakt van het 

moderniseringsplan voor de locatie, waarmee een half miljard euro is gemoeid. 

Twee ACCOR-etablissementen zijn in aanbouw, een Mama Shelter en een 

Novotel: het een met zicht op het Parc, het andere aan de stadszijde. Het gaat 

in totaal om zo’n 450 kamers, zes vergaderruimtes en een riant dakterras.  

 

# Hôtel 25hours Terminus Nord 

Een kosmopolitische, kleurrijke wereld midden in het tiende arrondissement van 

Parijs: Hôtel 25hours Terminus Nord, pal tegenover Gare du Nord. Het straalt 

perfect het dynamische imago van deze wijk uit, als hommage aan de 

buurtbewoners die de inspiratiebron voor de stijl vormden. De kamers zijn 

gedecoreerd met motieven uit Afrika en Azië als een ode aan de ontspanning. 

Restaurant Neni kiest voor de mediterrane keuken en de Sape Bar is hard op weg 

dé place to be van de hoofdstad te worden, met zijn warmbloedige, gezellige 

en feestelijke ambiance. De hotelreceptie doet denken aan de befaamde 

Parijse kiosken. Hij zit op de begane grond als een verlengstuk van de straat, als 

vriendelijk informatiepunt voor klanten en nieuwsgierige passanten. Hôtel 25Hours 

Terminus Nord beschikt over twee vergaderzalen met state-of-the-art 

technologie, beide geschikt voor veertien personen. Ideaal voor 

bedrijfsmeetings, presentaties of bijvoorbeeld teambuildingsessies. 

 

PARIJS-GENTILLY 

# Jo&Joe: het nieuwe hotelconcept van de Accor-groep  

Vanaf half april 2019 open. Dit nieuwe merk opereert op het snijpunt van 

appartementengebouw, jeugdherberg en hotel. Het resultaat: Jo&Joe in Parijs-

Gentilly barst van het leven op 5.000 m², met niet minder dan 540 bedden, een 

bar, een restaurant, een vergaderzaal en een tuin. 
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Hôtel Jo&Joe in Parijs Gentilly 

 

 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
 

MARSEILLE 

# NH nu ook in Marseille van start, met twee hotels.   

NH Hotel Group heeft de exploitatie overgenomen van het befaamde Palm 

Beach Marseille (het vroegere Pullman) pal aan de kust. Eind 2017 sloot dit hotel 

voor een complete renovatie om nu verder te gaan onder het label nhow. De 

groep heeft ter plaatse ook een hotel in de categorie NH Collection gebouwd:  

het NH Collection République in het centrum van  Marseille.  

 

NICE 
# Aan de Baie des Anges worden creatieve nieuwe hotels bedacht 

 Bij het vliegveld is de bouw gestart van een hotel Crowne Plaza 4* met 130 

kamers, een Holiday Inn Express 3* met 130 kamers en een Sheraton 4* met 230.  

 In het centrum wordt een Hilton Garden Inn met 120 kamers geïmplementeerd in 

een vastgoedproject bij de Gare Nice Thiers, samen met winkels, restaurants, 

kantoren en een theaterzaal met 600 stoelen (open in 2019).  

 Bij de Gare du Sud opent eind 2021 een viersterrenhotel met 91 kamers en een 

brasserie met 150 stoelen. Op het dakterras komen een spa en een zwembad 

met een 360º-panorama over Nice. 

 In het Vieux Nice wordt het oude Couvent de la Visitation getransformeerd tot 

een luxehotel met 85 kamers, een spa, zwembad, restaurant en 

binnenpatio.(herfst 2019). Dit Hôtel du Couvent wordt een blikvanger in deze 

historische wijk met z’n stoere, maar ook charmante karakter.  
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2.  NIEUWE LOCATIES VOOR EVENEMENTEN 

 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
 

LYON 

#De Cité Internationale de la Gastronomie van Lyon begint vorm te krijgen in het 

oudste deel van het Grand Hôtel-Dieu 

Lyon is ’s werelds gastronomische hoofdstad en daarom druk bezig met de 

voltooiing van zijn Cité Internationale de la Gastronomie. Deze unieke plek moet 

in 2019 van start gaan als ode aan alle positieve kanten van goed eten: plezier, 

gezondheid en levenskunst. De Cité komt in het hart van het Grand Hôtel-Dieu, 

dat momenteel volledig wordt omgebouwd. Hier worden ook een Hotel 

Intercontinental, een congrescentrum, kantoren, woningen, restaurants, cafés en 

winkels gerealiseerd. 

 

VALENCE 

#Een Cité de la Gastronomie in Valence  

In 2020 komt ook in Valence een Cité de la Gastronomie. Deze is gericht op het 

promoten van het regionale vakmanschap en het ontwikkelen van een 

internationaal gericht gastronomisch toerisme. Het bouwen aan dit positieve 

imago gaat samen met de ontwikkeling van een gezellig en bruisend cultureel 

leven. Met dit project is zo’n tien miljoen euro gemoeid, gefinancierd uit private 

middelen.  

 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
 

#Ook Dijon krijgt zijn Cité Internationale de la Gastronomie 

Geïnspireerd door Lyon en Rungis, gaat Dijon een Cité Internationale de la 

Gastronomie openen in een voormalig ziekenhuisgebouw. De 

bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door  Eiffage en kosten zo’n 200 tot 

250 miljoen euro. Oplevering in 2021. 

 
 

OCCITANIE 
 

MONTPELLIER   

#Nieuw centrum voor hedendaagse kunst: het MOCO  

Het Moco wil een kunstcentrum worden voor de nieuwe generatie, met 

aandacht voor het hele traject vanaf het kunstonderwijs tot aan het exposeren. 

Daarom worden in het Moco ook de expositieruimtes Hôtel Montcalm en La 

Panacée gehuisvest, net als de Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier 

Méditerranée Métropole. De interne structuur is flexibel en daarom kan het 

MOCO allerlei soorten evenementen onderbrengen die passen bij de sfeer van 

de plek. Opening verwacht in 2019.  

 

TOULOUSE 
#Le Village Espaces Evénementiels® by CA 
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In het hart van de Ville Rose biedt de Village Espaces Événementiels® atypische 

ruimtes aan voor het onderbrengen van zakelijke evenementen.  Denk zowel 

aan vergaderingen met kleine gezelschappen als aan conferenties tot 

180 personen. De dynamische en innovatieve sfeer van de plek wordt versterkt 

door de meerdere startups die hier zijn neergestreken. 
 

PARIS ILE-DE-FRANCE 
 

PARIS 

# OXYGEN EVENT – LA DEFENSE  

Oxygen is een nieuwe bestemming in La Défense en belichaamt de nieuwe wind 

die door deze zakenwijk waait. Het gaat om 1.000 m2 ruimte binnen - en 600 m2 

aan modulaire terrassen - om aan tafel te gaan, voorstellingen bij te wonen en 

andere inspirerende activiteiten te organiseren. Er zijn drie te privatiseren ruimtes: 

Nodd, een HUB voor evenementen tot 300 personen, met uitzicht over La 

Défense en Parijs; Octopus, een moderne brasserie/cocktailbar tot 200 personen; 

en Icône, een bijzondere plek voor workshops en cocktailuurtjes.   

 

#Magasin La Samaritaine  

Meer dan een eeuw lang was La Samaritaine een volks warenhuis. Binnenkort 

opent een geheel vernieuwde versie zijn deuren, uniek door zijn geschiedenis,  

zijn eclectische architectuur en de ligging aan de Seine: La Nouvelle Samaritaine 

herrijst als een hedendaagse wijk vol leven. Er komt een nieuwe Grand Magasin 

die helemaal gericht is op Frans vakmanschap, een prestigieus hotel van de 

keten Le Cheval Blanc, een gastronomisch restaurant, een brasserie, cafés, 

kantoren, een honderdtal sociale woningen en de kinderopvang van de wijk. Dit 

alles betekent 4.500 nieuwe banen in het centrum van Parijs en een plek om te 

wonen voor z’n 250 mensen. Iedereen kijkt uit naar de opening in de loop van 

2019. 

 

#Citeco: de Cité de l’Économie    

Citéco komt in het Hôtel Gaillard, het monumentale herenhuis dat momenteel 

wordt aangepast om de Cité de l’Économie te kunnen huisvesten. Citéco richt 

zich op het grote publiek en met name op jongeren. Het doel: uit te leggen hoe 

het economische systeem werk en welke uitdagingen er bestaan in de 

monetaire en financiële wereld. Er wordt gebruik gemaakt van interactieve, 

grappige en begrijpelijke presentaties. De Cité de l’Économie wordt uitermate 

geschikt voor het organiseren van zakelijke bijeenkomsten en heeft daarvoor 

meerdere ruimtes in het schitterende Hôtel Gaillard. Opening in 2019.  

 

#Opening van Fluctuart, ’s werelds eerste drijvende centrum voor urban art  

Fluctuart is een van de eerste resultaten van de oproep van de gemeente Parijs 

om originele nieuwe projecten langs de Seine te bedenken. Het is een drijvend 

gebouw aan de voet van de Pont des Invalides, tegen over het Grand Palais, 

helemaal gewijd aan urban art: 850 m² verdeeld over drie etages. Er wordt hier 

gecreëerd en gerecreëerd: Fluctuart is echt een dynamische toevoeging aan de 

Seine en houdt het midden tussen een urban museum, een cultureel centrum 2.0, 

https://paris-idf.fff.fr/
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een werkplek en podium voor jonge kunstenaar en een nieuw soort plek om te 

leven en te genieten. Bij Fluctuart ontdek je de artiesten van morgen, in de 

inspirerende nabijheid van alle grote klassieke kunstwerken die Parijs telt.  

 

 

RUNGIS 

#Binnenkort opent de Cité de la Gastronomie van Rungis    

De opening staat gepland in 2024, het jaar waarin Parijs de Olympische Spelen 

organiseert en waarin ook het metrostation van lijn 14 wordt geopend waarmee 

je deze toekomstige Cité de la Gastronomie van Paris-Rungis bereikt. Het thema 

is duurzame voeding en een verantwoordelijke gastronomie, met veel culturele 

en artistieke accenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluctuart à Paris 
 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
 

MARSEILLE 
#Sky Center La Tour la Marseillaise  

Op de dertigste en hoogste etage van de nieuwe Tour La Marseillaise (geopend 

in januari 2019, een ontwerp van architect Jean Nouvel) in het zakenkwartier 

Euromediterranee is 900 m² ontvangstruimte beschikbaar voor prestigieuze 

evenementen. De meubels zijn van modern design, de zeven vergaderzalen 

volledig modulair en het groen rondom doet denken aan de Provence. Voeg 

daarbij het 360 °-panoramische uitzicht ober stad en zee, en het is duidelijk: dit is 

de plek voor ontvangsten op niveau. Met overdag ruimte voor 250 personen of ’s 

avonds 500 personen voor een receptie.  
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