"Best Recreational Facilities in Toronto"
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4 Locaties in uw favorieten

Delta Chelsea
"Het Entertainment Hotel"

by Booking.com

+1 416 595 1975

Eén van de nieuwste hotels in de stad en de grootste in Canada is het
Delta Chelsea Inn, gelegen in het hart van Toronto's binnenstad en
dichtbij theaters, shopping en lokale attracties. Met twee uitstekende
restaurants ( Wittles en Market Garden), drie lounges waaronder Deck 27,
moderne recreatie-faciliteiten en vele andere aanwezige voorzieningen, is
de Delta Chelsea Inn uitstekend geschikt voor zowel de zakelijke reiziger
als voor diegenen die gewoon de wereld willen zien. De kamers zijn groot
en goed uitgerust, en de vriendelijke medewerkers doen er alles aan om
uw verblijf zo plezierig mogelijk te maken.
www.chelseatoronto.com/

cstor.info@chelseatoronto.
com

33 Gerrard Street West,
Toronto ON

The Ritz Carlton - Toronto
"Gem of Queen West"

by Booking.com

+1 416 585 2500

Quintessential of the Ritz Carlton chain, this mesmerizing property is one
of the best in Toronto. Located at Wellington Street West, it lies in close
proximity to major attractions like CN Tower, Ripley’s Aquarium of
Canada, St.Lawrence Market and Ontario Science Centre. Offering plush
rooms and suites, the hotel has set remarkable standards for itself, when
it comes to service, hospitality and ambiance. Opulently decorated
interiors are lavishly upholstered, to create a heavenly atmosphere amidst
the city buzz. Needless to say, the property is awash with world class
amenities and services, to make your stay comfortable and unique. To
book a room online, please visit their website, or call ahead.
www.ritzcarlton.com/en/Pr
operties/Toronto/Default.h
tm

yyzrz.leads@ritzcarlton.co
m

181 Wellington Street West,
Toronto ON

InterContinental Toronto Centre
"Amid the Downtown Action"

by Booking.com

+1 416 597 1400

Located in the city's downtown and connected to the Metro Toronto
Convention Centre, this deluxe hotel offers affordable and comfortable
accommodations to tourists, business travellers and conventioneers alike.
From its large, spacious main lobby featuring comfortable sofas and
armchairs to the Spa, featuring treatment rooms, spa pool, whirlpool and
saunas, the hotel deserves an award for excellence and quality service.
Within walking distance can be found the CN Tower, the Rogers Centre,
the Air Canada Centre and a half-dozen meeting facilities.
www.torontocentre.interc
ontinental.com/

concierge.tocentre@ihg.co
m

225 Front Street West,
Toronto ON

Renaissance Toronto Hotel
Downtown
"Wakker Worden met Uitzichten op het
Sportveld"
Als u tot laat in uw bed blijft liggen, dan zou u wel eens wakker kunnen
worden met de geluiden van een juichende menigte en het slaan van een
honkbalknuppel. Bij s'werelds enige sport en entertainment hotel in een
koepelvormig stadion kunt u kiezen uit één van de zeventig kamers van
het Renaissance Toronto Hotel Downtown, die uitkijken over het
speelveld van het Blue Jays honkbalteam. Een gedeelte van het Rogers
Centre stadion is een vier-sterren hotel met comfortabele kamers met
enorme ramen van de vloer tot aan het plafond, en met zakelijke
voorzieningen zoals een secretariële dienst. U kunt lopen naar de meeste
attracties van de stad, en naar de zakelijke en Entertainment districten.
+1 416 341 7100

renaissancetoronto.com/

1 Blue Jays Way, Toronto ON
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