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6 Locaties in uw favorieten 

Holiday Inn Charlotte-Center City 

"Affordable Stay"

Located in the heart of the city, Holiday Inn Charlotte-Center City offers

some of the best accommodation facilities at affordable prices. The rooms

are well facilitated with excellent furnishings and good amenities. The

hotel is strategically located close to prime attractions like the Light

Factory, Bank of America Stadium, and the Time Warner Cable Arena. The

hotel offers ample space for business meets, conferences, and other

events. Dining at the Holiday Inn Charlotte-Center City is a wonderful

experience owing to its on-site cocktail lounge and Caffe Siena that serve

delectable meals and tempting drinks. There are good facilities for the

little ones as well.

 www.hicharlotte.com/  230 North College Street, Charlotte NC

Hilton Charlotte Airport 

"A Relaxing Stay"

Located on the Coliseum Centre Drive, Hilton Charlotte Airport is an

airport hotel in Charlotte, NC. It offers 275 rooms and suites with large

windows and premium quality décor. Each room is well-equipped with

comfortable bedding, well-lit work space, sofa bed, refrigerator and a

coffee maker. Amenities like free Wi-Fi, non-smoking and pet-friendly

rooms, room service, fitness center, indoor swimming pool, an on-site

restaurant, meeting rooms, and more are also available for the guests.

Additionally, the hotel also offers a shuttle service for residents willing to

explore the city. Easily accessible from Charlotte Douglas International

Airport, this hotel assures a relaxing stay for business travelers and

families alike.

 www.hilton.com/en/hotels/cltachh-hilton-charlotte-

airport/

 2800 Coliseum Centre Drive, Charlotte NC

 by Booking.com 

Dury Inn & Suites 

"Great for Business Travel"

This Drury Inn & Suites hotel is a prime location for business travelers

searching for a high quality yet inexpensive place to rest their weary

heads. In a prime location, this hotel offers a number of amenities,

including a pool and fitness center, plus free WiFi and complimentary

breakfast. There is also a Happy Hour, where guests can take advantage

of free food and drinks and mingle with other guests.

 wwws.druryhotels.com/PropertyOverview.aspx?Proper

ty=0055

 6920 Northlake Mall Drive, Charlotte NC

https://cityseeker.com/nl/charlotte-nc/448322-holiday-inn-charlotte-center-city
https://cityseeker.com/nl/charlotte-nc/372464-hilton-charlotte-airport
http://www.booking.com/hotel/us/inn-suites-charlotte-northlake.html
https://cityseeker.com/nl/charlotte-nc/432142-dury-inn-suites


Comfort Suites Northlake 

"Een Plek Aan de Waterkant"

Een schone, goed onderhouden suite met een geweldig uitzicht op Lake

Norman. Dat is alles wat je hier nodig hebt om volledig tot rust te komen.

Maar het hotel is ook nog eens van alle gemakken voorzien om je verblijf

helemaal perfect te maken. Gasten kunnen genieten van de TV's, een

luxueuze jacuzzi, een zonovergoten buitenzwembad, liften met

braillecodes, een attente staf, en dat alles tegen heel redelijke prijzen.

Geniet eerst van het ontbijt en de gratis kranten voordat je op pad gaat

voor eent tourtje door de omgeving, of naar het business center voor

werk. Je kan gratis lokaal bellen en er is een draadloos internet verbinding

beschikbaar.

 www.choicehotels.com/north-carolina/charlotte/comfor

t-suites-hotels/nc319?mc=llgoxxpx

 7315 Smith Corners Boulevard, Charlotte NC

 by Booking.com 

Comfort Inn At Carowinds 

"Een Retraite in de Buitenwijk"

Een heerlijk continentaal ontbijt, daarna wat zonnen bij het buitenbad met

een krant bij de hand terwijl de andere gasten rondspatteren in het

zwembad. Dat klinkt als een typische ochtend in dit hotel, op zestien

kilometer afstand van de stad. Het is niet uitzonderlijk luxe maar biedt

voldoende faciliteiten voor een bevredigend verblijf. Zakenreizigers

kunnen gebruik maken van de vergaderruimtes, internetverbinding, fax en

andere faciliteiten, terwijl de vakantiegangers genieten van een whirlpool

bad en comfortabele bedden. Het vlakbij gelegen Paramount's Carowinds

temapark en vissen en varen op het mooie Lake Wylie zijn voldoende

opties voor vermaak.

 www.jdoqocy.com/click-2005797-1

0422593?url=http%3A%2F%2Fwww.

choicehotels.com%2Fires%2Fen-US

%2Fhtml%2FHotelInfo%3Fhotel%3D

SC416

 hotelhelp@choicehotels.com  3725 Avenue Of The Carolinas, Fort

Mill SC

 by Booking.com 

Staybridge Suites Charlotte-

Ballantyne 

"Gemakkelijk en Comfortabel"

Staybridge Suites in Charlotte is een goed keuze voor mensen die op een

zakenreis het comfort van thuis willen. De suites hebben volledig

uitgeruste keukens, er is een fitness centrum een binnenbad, een

barbeque grill en een spa. Als je uit wilt in de Ballantyne wijk is dit hotel

ideaal gelegen, vlakbij een heleboel attracties zoals de Lowe's Motor

Speedway - NASCAR in Concord, de Golf Club at Ballantyne Resort, en

een heleboel goede winkels en restaurants zoals Cajun Yard Dog. Verder

faciliteiten zijn een wasserette en een businesscenter dat 24 uur per dag

geopend is.

 www.ihg.com/staybridge/hotels/us/en/charlotte/cltcc/h

oteldetail

 15735 John J. Delaney Drive, Charlotte NC
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