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Golden Tulip Hotel Central:
“Ideeën van gasten leiden tot meer comfort en luxe”
‘s-Hertogenbosch, 12 september 2014 – Deze zomer is er bij Golden Tulip Hotel Central volop
gewerkt om het hotel naar een nog hoger niveau te brengen. Het hotel heeft namelijk veel van de
badkamers verbouwd en tevens de bedden van een aantal kamers vervangen. “In het voorjaar zijn
wij al gestart met het verbouwen van de badkamers. We hebben toen twee ‘proefkamers’
verbouwd om te kijken of de indeling, de gebruikte materialen e.d. volledig naar onze wens was.
Nog belangrijker, wij hebben ook de gasten die in die kamers verbleven, gevraagd naar hun
mening over deze badkamers. Op die manier kunnen wij de badkamers zo maken dat deze voldoen
aan de wensen van onze gasten”, aldus Karin Rademaker, directeur van Golden Tulip Hotel Central.
In totaal zijn er 35 badkamers gerenoveerd in Golden Tulip Hotel Central. Uit de gesprekken bleek
dat met name zakengasten hun voorkeur uitspraken voor een inloopdouche, er is dus besloten hen
tegemoet te komen door 13 eenpersoonskamers grondig aan te pakken en compleet te vernieuwen;
de baden zijn ingeruild voor inloopdouches met regen- én handdouches; alle tegels, toiletten en
kranen vervangen. Ook heeft iedere badkamer LED-verlichting, wat aansluit bij het gouden Green
Key certificaat van het hotel. En natuurlijk heeft iedere badkamer een uitstekende föhn met
scheerstopcontact. Deze eenpersoonskamers zijn uitgerust met nieuwe bedden: het Grand Hotel
Central Bed. Ze beschikken nu over boxsprings van 1.60 m breed met een luxe comfortabele
pocketveringmatras én daar bovenop een zogeheten ‘featherbed’ topper.
Op alle 35 kamers zijn 2 grafische decoraties geïnspireerd op het werk van kunstschilder Jeroen
Bosch aan de kamers toegevoegd. Zo is boven de bedden een paneel met grafische decoratie
geplaatst en is er een grote passpiegel op de kastdeuren gemonteerd waarop vogels te zien zijn die in
het schilderij ‘Tuin der Lusten’ van eerder genoemde kunstenaar zijn opgenomen. Dit vooruitlopend
op het Jeroen Bosch jaar 2016. Hét jaar waarin ’s-Hertogenbosch bol staat van activiteiten om haar
schilder te eren.
Golden Tulip Hotel Central
Met een reeks aan mogelijkheden en faciliteiten voor zowel de zakelijke- als vrijetijdsgast is Golden
Tulip Hotel Central het kloppende hart in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. Het hotel bestaat uit
o.a. 125 kamers (waarvan drie suites en in totaal tien verschillende kamertypes), 12 multifunctionele
vergaderzalen en de prachtige 14e-eeuwse gewelvenkelder ‘De Hoofdwacht’ voor recepties, stijlvolle

diners en feesten. Naast restaurant ‘de Leeuwenborgh’, brasserie ‘Central’ en de twee bars
‘Moriaenbar’ en ‘Tony’s bar’ is het neusje van de zalm toch wel het fitnesscentrum op de 7e etage
met een bijzonder uitzicht op de Sint-Jan.
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