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7 Locaties in uw favorieten 

Marriott Charlotte City Center 

"Comfortabale Accomodatie"

Dit hotel wat in de prijzen gevallen is maakt de naam meer dan waar. Het

ligt vlakbij de financiële en culturele gebieden van de stad, en de

accomodatie is geschikt voor zowel zakenmensen als families. Instaleer je

in een van de luxe kamers met prachtig uitzicht over de stad. Er zijn

meerdere opties voor het diner, bijvoorbeeld in de Champions Sports Bar

& Restaurant of het Savannah Red, met een Zuidelijke sfeer en een

klassieke wijnbar. Een ontbijt bij First Light is niet te missen, en bij

Starbucks kan je terecht voor een snelle kop koffie. Voor de workout

freaks is er een fittnescentrum en het zwembad is ideaal voor het hele

gezin.

 +1 704 333 9000  www.dpbolvw.net/click-2005797-10

406976?url=http%3A%2F%2Fwww.

marriott.com%2Freservations%2Fset
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AFFNAME%3D%25zp%26mid%3D%

252Fhotels%252Ftravel%252Fcltcc-

charlotte-marr

 100 West Trade Street, Charlotte NC

 by Louis Waweru   

Omni Charlotte Hotel 

"Een Toplokatie Voor Luxe"

De Omni hotel keten staat bekend vanwege de decadente stijl, en de

lokatie in Charlotte vormt hierop geen uitzondering. Het hotel heeft 370

luxueuze kamers, waaronder een Presidential Suite en een penthouse.

Alle kamers zijn uitgerust met de modernste facilteiten. Er is een

uitgebreid banket en een zwembad op het dak. Ook is het hotel via een

overdekte gang verbonden met de Overstreet Mall, een populaire

shoppingmall met boutiques, salons en specialiteitenwinkeltjes.

 +1 704 377 0400  www.omnihotels.com/FindAHotel/C

harlotte.aspx

 132 East Trade Street, Charlotte NC

 by Booking.com 

The Ritz-Carlton 

"Truly a Ritzy Stay"

Located in the Uptown area, The Ritz-Carlton offers some of the best

accommodation facilities in the city. Their luxurious rooms and suites are

tastefully done up with plush furnishings and modern amenities. The hotel

is located close to many tourist attractions like the Levine Museum of the

New South, Blumenthal Performing Arts Center, and the Discovery Place.

Business enthusiasts can easily access the Central Business District from

the hotel. The hotel itself offers excellent facilities and well furbished

conference spaces. Dining at The Ritz-Carlton is a wonderful experience

with its on-site bar, lounge, and restaurant serving fine cuisines and

tantalizing drinks. After a tiresome touristy day, guests can retire in the in-

house spa where they can avail relaxing massages and top class beauty

treatments. The hotel has something for everyone and takes care of your

little ones too. It arranges for several activities and fun programs for the

younger guests. This ritzy hotel also doubles up as an excellent venue for

weddings. Garnered with lavish accolades, The Ritz-Carlton has been the

recipient of many prestigious awards including the TripAdvisor Certificate

of Excellence, and was a part of the Condé Nast Traveler Gold List in 2013.

https://cityseeker.com/nl/charlotte-nc/342334-marriott-charlotte-city-center
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Omni-Hotel-Charlotte-North-Carloina.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain/
https://cityseeker.com/nl/charlotte-nc/342520-omni-charlotte-hotel
http://www.booking.com/hotel/us/ritz-carlton-charlotte.html
https://cityseeker.com/nl/charlotte-nc/719232-the-ritz-carlton


 +1 704 547 2244  www.ritzcarlton.com/en/hotels/char

lotte

 201 East Trade Street, Charlotte NC

The Westin Charlotte 

"Superbly Comfortable Space"

Housed in North Carolina's most happening city, the Westin Charlotte is a

nice place to stay at with almost all the attractions and dining places

situated nearby. The hotel has everything you need while away from

home. The rooms are well-facilitated and the staff cater to every whim and

fancy of the guests be it day or night. With in-house restaurants like the

'Charlotte's Treats and Eats' and ' Ember Grille'; one need not even step

out of the comfort of the hotel to dine. Then there's also 'Bar 10' that

makes a good place to socialize over some well mixed cocktails.

 +1 704 375 2600  www.westincharlottehotel

.com/

 westin.charlottesales@wes

tin.com

 601 South College Street,

Charlotte NC

 by Charlie Cowins   

Duke Mansion 

"Een Historisch Gebouw"

Dit voormalige huis van James Buchanan Duke is volledig gerenoveerd

om te voldoen aan de eisen van moderne zakenreizigers en

vakantiegangers. Het is gelegen in de mooie Myers Park buurt, en

omgeven grote tuinen met fonteinen. Het personeel staat bekend om de

uitstekende service. In het Bed & Breakfast kunnen zowel kleine feesten

als grote evenementen voor meer dan 300 gasten georganiseerd worden.

Omdat het huis een belangrijk historisch gebouw is gaat al het geld van

bezoekers naar onderhoudswerkzaamheden, om de schoonheid en

elegantie van het gebouw te behouden.

 +1 704 714 4400  www.dukemansion.com  info@dukemansion.com  400 Hermitage Road,

Charlotte NC

 by Booking.com 

Hampton Inn & Suites

Charlotte/South Park 

"Beroemde Lokatie"

Dit filiaal van de Hampton Group is heel populair, niet alleen vanwege de

goede lokatie maar ook vanwege de efficiënte service die gepaard gaat

met de vele faciliteiten. Geniet elke ochtend van een heerlijk ontbijt, en

voel je vrij om een kijkje te nemen in de keuken als je maag midden in de

nacht gaat rammelen. Voor hen die 's ochtens gehaast de deur uit gaan

zijn er ontbijt-tassen, om er zeker van te zijn dat je de belangrijkste

maaltijd van de dag niet hoeft te missen. Zakenreizigers kunnen gebruik

maken van de grote vergaderzalen, uitgerust met de nieuwste snufjes in

telecommunicatie. Een jacuzzi, een goed onderhouden fitnessruimte en

een heerlijk met linnen opgemaakt bed maken dat je je hier helemaal kan

ontspannen. En als het je niet helemaal naar de zin is, roep dan de

medewerkers die je direct zal helpen, of krijg je geld terug.

 +1 704 319 5700  hamptoninn.hilton.com/en

/hp/hotels/index.jhtml?ctyh

ocn=CLTSPHX

 CLTSP_hampton_suites@h

ilton.com

 6700 Phillips Place Court,

Charlotte NC

 by Porto Bay Trade   

The Ballantyne Hotel and Lodge 

"A Class Apart"

Whether it's a leisure holiday or a business trip on your agenda, you can

take advantage of the Ballantyne Resort. This luxury accommodation,

located 18 miles away from the airport, houses an award wining Spa, a

sprawling golf course and adequate meeting facilities. Marble bathrooms,

cushy beds, plush carpets and strategic lighting are some of the elements

of its rich interiors. Indulge in some very delicious preparations at the

restaurant, take a few tennis lessons or simply relax with one of their

massage treatments. It's all here at this one stop.

https://cityseeker.com/nl/charlotte-nc/372225-the-westin-charlotte
http://www.flickr.com/photos/15586134@N00/2846776628/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/nl/charlotte-nc/342536-duke-mansion
http://www.booking.com/hotel/us/hampton-inn-suites-southpark-at-phillips-place.html
https://cityseeker.com/nl/charlotte-nc/342455-hampton-inn-suites-charlotte-south-park
https://cityseeker.com/nl/charlotte-nc/342455-hampton-inn-suites-charlotte-south-park
http://www.flickr.com/photos/portobaytrade/4625455538/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0
https://cityseeker.com/nl/charlotte-nc/342387-the-ballantyne-hotel-and-lodge


 +1 704 248 4000  www.ballantyneresort.co

m/

 info@ballantyneresort.com  10000 Ballantyne Commons

Parkway, Charlotte NC
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