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NH Grand Hotel Krasnapolsky 

"Een Monumentale Hotel"

In het hartje van Amsterdam, Het Grand Hotel Krasnapolsky biedt 468

luxe kamers voorzien van alle vijfsterren-faciliteiten, evenals 36

gemeubileerde appartementen in acht gerestaureerde historische huizen,

die als monumenten te boek staan. Elke kamer beschikt privé bad, douche

en elektronisch beveiligingssysteem. Het hotel heeft zijn eigen dok voor

zeevarende bezoekers.

 +31 20 554 9111  www.nh-collection.com/en

/hotel/nh-collection-amster

dam-grand-hotel-

krasnapolsky

 nhkrasnapolsky@nh-

hotels.com

 Dam 9, Amsterdam

 by Booking.com 

Miauw Suites 

"Luxe appartementen"

Miauw Suites ligt in een erfgoed gebouw in Westermarkt. Het is een uniek

concept hotel met 2 kamers en 2 suites. De suites hebben een

slaapkamer, woonkamer, badkamer en een open keuken. Het interieur

van de kamers zijn luxueus en tegelijkertijd modern. Aangezien het een

beschermd gebouw, heeft het geen airconditioning of badkuipen. De

prijzen voor de kamers zijn vrij hoog, maar als u op reis gaat met het

gezin, dient de suite als een perfecte uitvalsbasis voor langere tijd voor

het verkennen van Amsterdam.

 +31 64 603 6688  www.miauw.com/  miauw@miauw.com  Hartenstraat 34, Amsterdam

 by Sofitel Legend The Grand

Amsterdam 

Sofitel Legend The Grand

Amsterdam 

"Iconisch hotel waar traditie en moderniteit

samenkomen"

Sinds zijn vroegere functie als Prinsenhof in 1578 en later ook als stadhuis

van Amsterdam, heeft het gebouw waar nu The Grand gehuisvest is,

gastvrijheid betoont aan hoogwaardigheidsbekleders, aristocraten en

beroemdheden. Dit unieke Nederlandse monument is tegenwoordig een

wereldklasse vijfsterrenhotel. De Spa van The Grand biedt tal van

ontspanningsmogelijkheden. Ervaar uitzonderlijke gastronomische

kwaliteit in een toegankelijke sfeer bij restaurant Bridges en geniet van

een heerlijk vijf-, zes-, of zeven gangen Menu du Chef of ontdek de pure

mediterrane smaken bij Oriole Garden Bistro. Op loopafstand van de Dam

bevindt het zich in het financiële en culturele hart van Amsterdam. Alle

kamers en suites ademen een weldadige sfeer uit en kijken uit op 17de-

eeuwse grachten of op de tuin van het hotel.

 +31 20 555 3111  www.sofitel-legend-thegra

nd.com/en/homepage.html

 contact.thegrand@sofitel.c

om

 Oudezijds Voorburgwal 197,

Amsterdam
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Hotel Pulitzer 

"Ontdek wat er schuilgaat achter deze gevels"

Met zijn prachtige locatie aan de Prinsengracht biedt dit hotel zijn gasten

de gelegenheid om de magie achter de karakteristieke gevels van 25

grachtenpanden uit de 17e en 18e eeuw te ontdekken. Het ligt op

loopafstand van de Dam, de Westertoren en het Anne Frankhuis. Elk van

de 230 kamers, suites en appartementen en de receptie zijn prachtig

gedecoreerd met diverse kunstwerken. De kamers hebben uitzicht op de

Amsterdamse grachten of prachtige binnentuinen. Gasten kunnen dineren

in een van de bars of restaurants of in de intieme hoteltuinen. Zeer

bijzonder zijn de art nouveau Tuinzaal en de Saxenburgzaal, die geheel in

originele 17de eeuwse staat is gerenoveerd. De prijzen voor kamers

kunnen wisselen afhankelijk van het aantal gasten.

 +31 20 523 5235  www.pulitzeramsterdam.c

om/

 info@pulitzeramsterdam.co

m

 Prinsengracht 315-331,

Amsterdam

Renaissance Amsterdam Hotel 

"Midden in het Oude Centrum"

Dit hotel bevindt zich op een historische locatie in Amsterdam, tussen de

Dam en het Centraal Station. In de directe omgeving bevinden zich drukke

winkelstraten, romantische grachten en vele bezienswaardigheden zoals

het Anne Frankhuis, de Beurs van Berlage en het Koninklijke Paleis op de

Dam. Aan de overzijde van het hotel, verbonden door een ondergrondse

passage, ligt de 17e eeuwse Koepelkerk. Alle 405 kamers, inclusief suites

en appartementen, zijn van alle comfort voorzien, zoals men van een

vijfsterrenhotel mag verwachten. Het hotel bechikt over een eigen

aanlegsteiger aan de Singel. Prijzen zijn exclusief 5% gemeentebelasting.

 +31 20 621 2223  www.marriott.com/hotels/travel/am

srd-renaissance-amsterdam-hotel/

 Kattengat 1, Amsterdam

 by Booking.com 

Ambassade Hotel 

"Statig hotel aan de Herengracht"

Dit grote hotel is verdeeld over tien 17de-eeuwse grachtenpanden en is

een sensatie voor de liefhebber van de typische stijl van de Gouden Eeuw.

Talrijke, de antieke meubels ingerichte kamers en lounges versterken

deze sfeer. Alle kamers zijn voorzien van de gangbare

driesterrenfaciliteiten zoals douche, toilet, haardroger en telefoon. Het is

gelegen in het centrum van Amsterdam aan de statige Herengracht. Het

Centraal Station, Leidseplein, de Dam, het Koninklijk Paleis, Stedelijk

Museum, Van Gogh Museum, Rijksmuseum, theaters, bioscopen en

winkelstraten bevinden zich allen op loopafstand van het hotel. Hun

bibliotheek heeft meer dan 300 gesigneerd boeken door schrijvers die

hier waren gebleven.

 +31 20 555 0222  www.ambassade-hotel.nl/  info@ambassade-hotel.nl  Herengracht 341,

Amsterdam

NH Barbizon Palace Hotel 

"Palatial geneugten"

Dit hotel, vlakbij het Centraal Station, is uitgerust met de meeste van de

nieuwste technologie. Veel van de kamers hebben een split-level ontwerp

en antieke eiken balken wat hen een zeer rustieke uitstraling geeft. Een

enorme dakraam boog verlicht de lobby waardoor het zwarte en witte

marmer van de lobby een duidelijke glans krijgt. Er zijn twee restaurants,

namelijk een Nederlandse en een internationaal restaurant catering voor

zowel de binnenlandse als de internationale reiziger. Een van de weinige

hotels die niet alleen beloven om u een perfecte mix van ontspanning en

het werk te geven maar zich werkelijk houdt aan zijn woord.

https://cityseeker.com/nl/amsterdam/35427-hotel-pulitzer
https://cityseeker.com/nl/amsterdam/101349-renaissance-amsterdam-hotel
http://www.booking.com
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 +31 20 556 4564  www.nh-hotels.com/nh/en

/hotels/the-netherlands/am

sterdam/nh-barbizon-

palace.html

 nhbarbizonpalace@nh-

hotels.com

 Prins Hendrikkade 59,

Amsterdam

 by Booking.com 

Hotel Des Arts 

"Centrale locatie"

Hotel Des Arts komt over als een sober gebouw, maar eenmaal binnen,

verandert de omgeving snel. De kamers zijn goed verlicht en bieden

voldoende ruimte. Bekijk de familie kamers als u op reis bent met de

kinderen. Het gratis ontbijt bestaat uit heerlijke Nederlandse behandelt.

Thee / koffie en frisdrank faciliteiten, fietsverhuur en rondleiding boeken

worden ook aangeboden, afgezien van de fundamentele

kamerbenodigdheden. Nabijgelegen bezienswaardigheden: Drijvende

Bloemen Markt, het Van Gogh Museum en het Rembrandtplein.

 +31 20 620 1558  www.hoteldesarts.nl/  info@hoteldesarts.nl  Rokin 154, Amsterdam

 by Booking.com 

The Dylan Amsterdam 

"Luxe in het midden van nostalgie"

Breng een luxe vakantie door in Amsterdam in het Dylan Hotel. De

omgeving heeft een 17e-eeuwse gevoel, waardoor het lijkt alsof ze jaren

van de geschiedenis kunnen onthullen. Of u nu een toeristisch bezoek aan

de stad van grachten brengt, of een zakenreis maakt, dit hotel biedt u een

comfortabele haven. Het restaurant in het hotel is geschikt voor al uw

gastronomische eisen en in het fitnesscentrum kunt u alle extra calorieën

die u wellicht heeft verzameld weer kwijt raken! U kunt ook vergaderingen

ter plaatse houden. En wanneer u wilt ontspannen, dan kunt een fiets of

een boot huren- het hotel zal de nodige regelingen treffen!

 +31 20 530 2010  www.dylanamsterdam.co

m/

 hotel@dylanamsterdam.co

m

 Keizersgracht 384,

Amsterdam

NH Doelen Hotel 

"Oud is goud"

Een van de oudste hotels van Amsterdam, deze plek kijkt uit op de Amstel

en is zeer dicht bij musea, bloemmarkten en nachtclubs. Het ademt de

sfeer van de jaren 1800 en de kamers zijn prachtig ingericht met antiek

meubilair. U zult hier zeker graag u vrije tijd doorbrengen in de prachtige

lobby en receptie. Maar wat echt bijdraagt aan de grandeur is de

prachtige trap, vergeet de liften! Het hotel heeft conferentie -en

banketruimten die inde behoeften van de zakenreiziger voorziet.

 +31 20 554 0600  www.nh-collection.com/en

/hotel/nh-collection-

amsterdam-doelen

 nhdoelen@nh-hotels.com  Nieuwe Doelenstraat 24,

Amsterdam

Hotel Résidence Le Coin 

"Leven tussen de geschiedenis"

Midden in het centrum van de stad met de hele populaire buurt binnen

een straal van 1.500 meter, deelt dit hotel de straat met zeven historische

gebouwen. Kunst trivia fans zullen ook blij zijn om te ontdekken dat dit is

de straat is waar Rembrandt ooit leefden in de 17e eeuw. De

accommodatie omvat luxe kamers, ingericht met het beste beddengoed

en goede connectiviteit. Een bijgevoegde kitchenette bediend die

innerlijke honger gevoelens net als de huur-een-fiets-faciliteit het gewicht

omlaag brengt. Kom en ontdek het hart van de stad!

 +31 20 524 6800  www.lecoin.nl/  hotel@lecoin.nl  Nieuwe Doelenstraat 5,

Amsterdam
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 by Booking.com 

Hotel de L'Europe 

"Tegenover de Bloemenmarkt"

Gelegen middenin het hart van Amsterdam, tussen de bloemenmarkt,

Kalverstraat en het Waterlooplein het Hotel de L'Europe biedt een

heerlijke uitzicht over de Amstel en de Munttoren. De Dam is op vijf

minuten loopafstand van de bloemenmarkt. Het hotel werd gebouwd in

1896 en in 1995 volledig gerenoveerd. De kamers zijn van alle moderne

gemakken voorzien. De leuk Freddy's Bar heeft cocktails en luxe hapjes

terwijl de mensen live piano muziek horen. Hun bekroonde restaurants

zijn genoemd Bord'Eau en de Hoofdstad Brasserie.

 +31 20 531 1777  www.deleurope.com/  hotel@leurope.nl  Nieuwe Doelenstraat 2,

Amsterdam

 by Porto Bay Trade   

Steel 

"Voor een huiselijke ervaring"

Staal is gelegen op de begane grond van een oud pakhuis in het centrum

van Amsterdam. Vernoemd naar de straat waar hij is gevestigd, biedt het

een ruimte Bed & Breakfast Suite aan toeristen in Amsterdam. De ruime

kamers zijn stijlvol ingericht met veel aandacht besteed aan de kleur en

textuur van de badkuip, bank en gordijnen. Hier is het personeel hartelijk

en gastvrij en de privacy van de kamer zorgt ervoor dat u uw thuis voelt.

Staal is omgeven door talrijke aantrekkelijke toeristische winkels, bars,

het Stadhuis en Opera House, de thuishaven van Amsterdams beroemde

theater cultuur.

 www.staywithsteel.com/  info@staywithsteel.com  Staalstraat 32, Amsterdam

 by Booking.com 

Grand Hotel Amrâth Amsterdam 

"Leven in stijl"

De grote historische gebouw genaamd Scheepvaarthuis is gerestaureerd

om plaats te maken voor het Grand Hotel Amrâth. Ruime, goed ingerichte

kamers met extra grote bedden, gratis draadloos Internet faciliteiten,

minibar en glazen douches maken uw verblijf in Amrâth een

onvergetelijke affaire. Het Seven Seas restaurant serveert heerlijke

Fransinternationale keuken, en het wellness-centrum dat zal worden

geopend in december 2007 zal een fitnessruimte, solarium, zwembad en

jacuzzi bieden. De suites openen pas in december 2007.

 +31 20 552 0000  www.amrathamsterdam.c

om/default-en.html

 info@amrathamsterdam.co

m

 Prins Hendrikkade 108,

Amsterdam

 by Booking.com 

Hotel NH Caransa 

"Echt paradijs!"

Hotel NH Caransa ligt in de buurt van de Bloemenmarkt, dus naast de het

doorbrengen van uw dagen in comfort en stijl op Caransa,wordt u ook

getrakteerd op een dagelijkse massa van prachtige bloemen. Een

meertalig personeel, moderne faciliteiten, prachtig uitzicht vanuit uw

kamer met eenvoudig interieur is wat u in dit hotel krijgt, dat onderdeel is

van de NH hotels. Als u moet ontspannen na een lange dag bezichtigen

dan kunt u tijd doorbrengen aan de stijlvolle bar. Of lekker luieren rond

het buitenterras zonder zich zorgen te maken over de kinderen, omdat

een kinderopvang beschikbaar is

 +31 20 554 0800  www.nh-hotels.com/nh/en

/hotels/the-netherlands/am

sterdam/nh-caransa.html

 nhcaransa@nh-hotels.com  Rembrandtplein 19,

Amsterdam
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 by Booking.com 

Banks Mansion 

"Tegenover het burgemeestershuis"

Een bekroond boetiekhotel gevestigd in hartje Amsterdam, de Banks

Mansion biedt zijn bezoekers luxe accommodaties in de stad. Amsterdam

is een stad van grachten en dit hotel zet iedereen vlakbij een van de

meest beroemd, de Herengracht. Net zo indrukwekkende als de locatie is

dat alle kamers geluiddicht zijn en voorzien van de gangbare viersterren

faciliteiten.

 +31 20 420 0055  www.carlton.nl/banks-

mansion-hotel-amsterdam

 reservations@banksmansio

n.nl

 Herengracht 519,

Amsterdam

 by Booking.com 

DoubleTree by Hilton Hotel

Amsterdam Centraal Station 

"Exclusive Stay"

Nestled by the pristine IJ river in Amsterdam, DoubleTree by Hilton Hotel

Amsterdam Centraal Station is a magnificent property by the renowned

hotel chain, DoubleTree by Hilton. With state-of-the-art audiovisual

technology, elegantly designed rooms and modern business amenities, it

draws in leisure as well as business travelers. All its spacious, ornately

furnished rooms offer spectacular views of the bustling city. With three

exclusive dining options, guests can choose to indulge in a delectable

regional spread or savor international preparations. City Cafe offers a

soothing atmosphere against Oosterdok canal's tranquil waters. The

rooftop bar, SkyLounge, offers a lively setting complete with DJ nights

and an extensive selection of the choicest spirits and meals. It was

awarded with the 2015 TripAdvisor Certificate of Excellence honor by the

acclaimed travel portal.

 +31 20 530 0800  doubletree3.hilton.com/en

/hotels/netherlands/double

tree-by-hilton-hotel-amster

dam-centraal-station-

AMSCSDI/index.html

 amscs.info@hilton.com  Oosterdokstraat 4,

Amsterdam

 by Prayitno   

Hotel Seven One Seven 

"Op de waterkade"

Als de klassieke architectuur van het Hotel Seven One Seven u niet

imponeert dan zal het adembenemende uitzicht over de stad dat zeker

doen. Ontwerpt door de gerenommeerde Nederlandse modeontwerper en

decorateur Kees van der Valk, heeft elke van de acht suites in de

gastkamer zijn eigen persoonlijkheid. Geklasseerd als een historische

plaats, het gerestaureerde gebouw met zijn donkere interieur combineert

de oude wereld charme van een 19de-eeuws huis met de gemakken van

het moderne leven. De naam van het hotel is geïnspireerd door de

straatnaam van het kanaal zelf. Met uitzondering van de Kamer op de top,'

zijn alle andere kamers vernoemd naar beroemde figuren uit de wereld

van kunst, zoals Goethe, Picasso en Shakespeare.

 +31 20 427 0717  www.717hotel.nl/  info@717hotel.nl  Prinsengracht 717,

Amsterdam
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 by zevhonith   

Park Hotel 

"Tegenover de rondvaartboten"

Dit elegante hotel ligt midden in het bruisende centrum van Amsterdam.

Het Leidseplein, het Vondelpark, het Holland Casino en de bekendste

musea en winkelstraten liggen allen op een steenworp afstand. Aan de

overkant van het hotel kunt u een rondvaart doen op de Amsterdamse

grachten. Het hotel biedt alle comfort dat men van een viersterrenhotel

mag verwachten, inclusief privé-badkamer, filmkanaal, telefoon met

directe buitenlijn, haardroger, broekpers en koffie- en theezetfaciliteiten.

In restaurant De Stadhouder kunt u heerlijk Frans dineren en in de Bar-

lounge The Inn At The Park kunt u ontspannen na een lange vermoeiende

dag. De KLM-bus stopt voor de deur.

 +31 20 671 1222  www.parkcentraal.com/nl/

amsterdam/

 info@parkhotel.nl  Stadhouderskade 25,

Amsterdam

 by Booking.com 

Mövenpick Hotel Amsterdam City

Centre 

"Verblijf aan het Water"

Gelegen op de Piet Heinkade is één van de mooiste Amsterdamse

accommodatiee te vinden. De ligging aan het water, het panoramische

uitzicht en nabij zowel het Oude Amsterdam als het centrum van de stad,

geeft het vele voordelen boven de andere opties. Als dit nog niet genoeg

is, dit Mövenpick Hotel beschikt over een eerste klasse verblijf met grote

kamers waar voorzieningen van deze tijd te vinden zijn en 24 uur per dag

service aanwezig is. Het hotel is gelinkt aan de Amsterdam's PTA,

waardoor het een geweldige keuze is voor zakenreizigers. Dit stijlvolle

hotel beschikt over het Silk Road restaurant en Silk Bar waar u zich in uw

eet- en drankbehoeften kunt voldoen. Voor meer informatie over het hotel

kunt u direct contact opnemen of de website bezoeken.

 +31 20 519 1200  www.movenpick.com/en/e

urope/netherlands/amster

dam/hotel-

amsterdam/overview/

 hotel.amsterdam@moeven

pick.com

 Piet Heinkade 11, Amsterdam

 by Booking.com 

InterContinental Amstel

Amsterdam 

"Exclusieve Hotel"

Dit is simpelweg het beste, meest luxueuze en vooral ook duurste hotel

van Amsterdam. Voornamelijk bedoeld om plaats te bieden aan de groten

der aarde, zoals Madonna, de Rolling Stones en Michael Jackson. Het

Amstelhotel is prachtig gelegen aan de gelijknamige rivier, grenzend aan

het oude centrum van de stad, en biedt een prachtig terras aan het water

en een tuin. Theater Carré ligt op loopafstand en alle andere theaters,

musea, restaurants en clubs zijn uitstekend bereikbaar via tram, metro en

(water)taxi.

 +31 20 622 6060  www.ihg.com/intercontine

ntal/hotels/gb/en/amsterd

am/amsha/hoteldetail

 amstel@ihg.com  Professor Tulpplein 1,

Amsterdam

The College Hotel 

"Comfort met klasse"

Hedendaagse kamers gecombineerd comfort met stijl, dat is wat je krijgt

als u verblijf in dit hotel. Hoewel het niet over veel kamers beschikt heeft

dit 40 kamers tellende hotel zich weten te handhaven met een hoge

standaard en dus geeft het kwaliteit dienstverlening aan haar klanten. De

tinten en kleuren geven de kamer een zeer rustgevend gevoel. Het is

strategisch gelegen, de meeste belangrijkste plaatsen zijn binnen een

paar kilometer van het hotel. Het heeft conferentieruimten met

uiteenlopende capaciteit en kan ook bruiloften en particuliere partijen

organiseren. Er zijn een aantal restaurants en een lounge bar voor de

http://www.flickr.com/photos/zevhonith/3244514919/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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gretige drinker.

 +31 20 571 1511  www.thecollegehotel.com

/

 info@thecollegehotel.com  Roelof Hartstraat 1,

Amsterdam

 by Booking.com 

Bilderberg Garden Hotel 

"In Elegante Apollolaan"

Dit schitterende hotel is gelegen aan de residentiële Apollolaan in hartje

Amsterdam. De belangrijkste musea, elegante winkelstraten, het

Vondelpark, het Concertgebouw, het World Trade Centre en de RAI alles

vlakbij. Bovendien ligt Schiphol op slechts 10 km afstand. Het restaurant

Mangerie De Kersentuin is een groot genot voor de echte fijnproever; de

culinaire topkwaliteit tegen betaalbare prijzen en de attente bediening zijn

internationaal bekent. Alle 124 kamers zijn in 1998 compleet gerenoveerd

en hebben bijna allemaal een prachtige erker met uitzicht over het mooie

en groene Amsterdam-Zuid.

 +31 20 570 5600  www.bilderberg.nl/amster

dam/garden-hotel/

 garden@bilderberg.nl  Dijsselhofplantsoen 7,

Amsterdam

 by Booking.com 

Hotel Okura Amsterdam 

"Luxueuze stijl Japanse"

Dit hotel spant de kroon in Amsterdam voor zakenlieden, terwijl toeristen

er ook niets te kort zullen komen. Op slechts 15 minuten van luchthaven

Schiphol en op 5 minuten loopafstand van het RAI Congrescentrum

bevind zich dit internationale vijfsterrenhotel. Het telt 370 kamers,

waaronder 12 suites en 37 executieve kamers. Het Japanse restaurant

Sazanka heeft volgens kenners de beste sushi van Amsterdam. Het

andere restaurant van dit hotel, Ciel Bleu, is gelegen op 75 m hoogte en

biedt een schitterend panoramisch uitzicht.

 +31 20 678 7111  www.okura.nl  sales@okura.nl  Ferdinand Bolstraat 333,

Amsterdam

 by Booking.com 

Lloyd Hotel & Cultural Embassy 

"Klassieke aanraking"

Het Lloyd Hotel hoeft geen reclame te maken voor haar culturele

verbindingen. Vanaf het moment dat u uw ogen op het Lloyd richt beseft

u dat het geen gewone plek is. Het gebouw is bijna een eeuw oud en

gelegen aan de Oostelijke Handelskade, een 2 kilometer lang eiland.

Renovatie begon op het erfenis eigendom toen het vervallen was en nu

hebben de 116 kamers een tijdloze interieurs mix van klassieke

Nederlandse modellen met een moderne stijl. Bovendien heeft elke kamer

een andere sterbeoordeling, die start met 1 en doorgaat tot en met 5.

Hierdoor kunnen mensen van matig middel hier genieten van een verblijf

naast degenen die zich alle denkbare luxe kunnen permitteren.

 +31 20 561 3636  www.lloyd.nl/  post@lloydhotel.com  Oostelijke Handelskade 34,

Amsterdam

http://www.booking.com
https://cityseeker.com/nl/amsterdam/20295-bilderberg-garden-hotel
http://www.booking.com
https://cityseeker.com/nl/amsterdam/38632-hotel-okura-amsterdam
http://www.booking.com
https://cityseeker.com/nl/amsterdam/332346-lloyd-hotel-cultural-embassy


 by Casa Velas Hotel   

Novotel Amsterdam 

"Ook zeer geschikt voor de kleintjes"

Dit grote hotel is zeer geschikt voor zowel toeristen als zakenlui. Het is

ook zeer kindvriendelijk, met extra cadeautjes voor jonge gasten en een

speelruimte. Alle kamers beschikken over telefoon met directe buitenlijn,

bad of douche, toilet en haardroger, koffie en theefaciliteiten en een radio.

Ook zijn er volop mogelijkheden om te eten en drinken: restaurant Côté

Jardin, een Engelse pub en een coffeeshop, en er zijn boetieks waar u wat

kunt winkelen. U vindt dit Novotel in het zakencentrum van Amsterdam, in

de directe nabijheid van het World Trade Center (WTC), het RAI Congres

Centrum en het bloemrijke Amstelpark. Het centrum van de stad is op 5

km afstand, bus, tram en trein zijn op loopafstand bereikbaar. Prijzen zijn

exclusief 5% gemeentebelasting

 +31 20 721 9179  all.accor.com/hotel/0515/i

ndex.en.shtml

 H0515@accor.com  Europaboulevard 10,

Amsterdam
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