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 by Casa Velas Hotel   

Hotel Citadel 

"Niet lang geleden volledig gerestaureerd"

Dit statige hotel ligt toeristisch gezien zeer strategisch, middenin het

centrum van Amsterdam, op slechts enkele minuten loopafstand van de

Dam, het Centraal Station, het Anne Frankhuis en de Bloemenmarkt. Ook

Leidseplein, het Stedelijk Museum, het Anne Frankhuis het Van Gogh

Museum, het Rijksmuseum en de bekendste theaters, bioscopen en

winkelstraten zijn vanuit het hotel gemakkelijk te bereiken. Gebouwd in

1992, werd dit hotel grotendeels gerestaureerd in 1998 en biedt moderne

kamers voorzien van de gangbare gemakken, inclusief keurentelevisie

met filmkanaal, CNN en een telefoon met directe buitenlijn. Er is een

gemoedelijke bar met lounge en het vriendelijke personeel zal u er op uw

gemak stellen.

 +31 20 627 3882  www.thehighlanderhotel.c

om/

 hotel.citadel.ams@wxs.nl  Nieuwezijds Voorburgwal

98, Amsterdam

 by Booking.com 

Di-Ann Hotel 

"Prachtige locatie met mooi uitzicht"

Dit hotel is gehuisvest in een historisch grachtenpand in de nabijheid van

de Herengracht en de Prinsengracht. Bijna alle kamers hebben een

romantisch uitzicht over de grachten. Er is een klassieke ontbijtzaal waar

u 's ochtends op krachten kunt komen voor de rest van de dag en er zijn

ook fraaie balkons met uitzicht over de Raadhuisstraat. Alle 33 kamers

zijn voorzien van douche, radio, haardroger en telefoon. Het hotel is

gelegen in het centrum van Amsterdam op loopafstand van het Centraal

Station, alle belangrijke bezienswaardigheden en musea. Ook theaters en

bioscopen en de bekendste winkelstraten zijn vanuit het hotel

gemakkelijk bereikbaar.

 +31 20 623 1137  diann@knoware.nl  Raadhuisstraat 27, Amsterdam

 by KassandraBay   

Nova Hotel 

"Nabij het Spui"

Dit is een zeer prettig, licht en comfortabel driesterrenhotel. Bovendien is

het ook een echt familiehotel met kamers waar groepen van 3 tot 5

personen kunnen overnachten. U kunt uw bagage achterlaten bij het

vriendelijke personeel als u na de check-out tijd nog de stad wilt

verkennen. Alle 58 kamers hebben douche en telefoon. Er is een lift

aanwezig en per kamer mag een kind onder 10 jaar gratis bij de ouders

verblijven. Het is gelegen in het centrum van Amsterdam, nabij het Spui.

Het Centraal Station, de Dam, de Bloemenmarkt, het bruisende

Rembrandtplein met veel gezellige cafés en bekende musea, theaters,

bioscopen en winkelstraten bevinden zich op loopafstand van het hotel.

 +31 20 623 0066  novahotel@wxs.nl  Nieuwezijds Voorburgwal 276,

Amsterdam

http://www.flickr.com/photos/hotelcasavelas/4173728872/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/nl/amsterdam/107262-hotel-citadel
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https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/nl/amsterdam/107303-nova-hotel


 by Booking.com 

Hotel De Gerstekorrel 

"Meer dan 50 Jaar Oud"

Dit meer dan 50 jaar-oude hotel werd geheel gerenoveerd en het biedt

alle moderne gemakken. De kamers zijn licht en vrolijk, en uitgerust met

telefoon met directe buitenlijn en kabeltelevisie. Het hotel bevindt zich

dichtbij het Koninklijk Paleis op de Dam. Het Centraal Station, het

Leidseplein en de bekendste musea, theaters, bioscopen en winkelstraten

zijn vanuit het hotel makkelijk bereikbaar. De receptie is altijd open en het

vriendelijke personeel is altijd bereidwillig u te helpen met vragen over

vervoer, toerisme en andere zaken.

 +31 20 624 9771  www.gerstekorrel.com  info@gerstekorrel.com  Damstraat 22, Amsterdam

 by Booking.com 

Hotel Damrak 

"Perfect voor Toerist en Winkelfanaat"

Dit strategisch gelegen driesterrenhotel is prima geschikt voor de gast die

gezelligheid zoekt. De kamers zijn knus ingericht en rustig, terwijl u toch

midden in de drukke stad bent. Alle kamers zijn voorzien van douche,

radio en telefoon. Tevens beschikt het hotel over een lift, een serre en een

gezellig restaurant met Argentijnse keuken. Dit hotel is gelegen in het

centrum van Amsterdam, aan het drukbezochte Damrak op 200 m afstand

van het Centraal Station. De Dam en het Koninklijk Paleis, theaters en

bioscopen en de bekende winkelstraten bevinden zich allen op

loopafstand van het hotel. Het grootste warenhuis van Amsterdam, De

Bijenkorf, ligt recht tegenover Hotel Damrak. Prijzen zijn exclusief 5%

gemeentebelasting.

 +31 20 625 2505  damrakams@damrakhotels.com  Damrak 58, Amsterdam

 by Booking.com 

A-Train Hotel 

"Gezellige familieplaats"

Ja, u raadt het al! Dit hotel ligt recht tegenover het Centraal Station, in het

hart van de stad. Het A-Train Hotel heeft een face-lift ondergaan en heeft

veel ruimte en alle basisvoorzieningen voor comfortabel wonen. Het niet-

roken appartement met vijf bedden, kitchenette, koelkast en een

magnetron met een speeltuin is een geweldig voorstel voor grote

gezinnen op zoek naar een kosteneffectieve vakantie. Het hotel biedt een

goed ontbijt maar geen Dineeropties. Maar dankzij de ligging bevinden de

beste restaurants zich dichtbij. Hier vindt u een geen franje, geen gedoe

accommodatie tegen een fatsoenlijke prijs.

 +31 20 624 1942  www.atrainhotel.com/  info@atrainhotel.com  Prins Hendrikkade 23,

Amsterdam

Amstelzicht Hotel & Apartments 

"Een gezellige thuishaven"

Hotel Amstelzicht, gelegen in het hart van het oude stadscentrum, is een

driesterren hotel. Het is stijlvol gemaakt met warme tinten. Het is een

geweldige plek voor toeristen, want alles is dichtbij het hotel- musea,

winkelcentra, theaters en andere bezienswaardigheden. Met twaalf

kamers en appartementen, is het niet echt een groot hotel, maar heeft alle

faciliteiten die u nodig heeft om uw verblijf aangenaam te maken. De

kamers zijn groot, de bedden zijn comfortabel en van de meeste kamers

hebben een prachtig uitzicht op de gracht . Ze hebben ook een lounge en

ontbijtruimte, waar u een leuke tijd kunt hebben. Kom langs!

 +31 20 623 6693  www.hotelamstelzicht.co

m/

 info@hotelamstelzicht.com  Amstel 104, Amsterdam

http://www.booking.com/hotel/nl/gerstekorrel.html
https://cityseeker.com/nl/amsterdam/67521-hotel-de-gerstekorrel
http://www.booking.com/hotel/nl/damrakinn.html
https://cityseeker.com/nl/amsterdam/107245-hotel-damrak
http://www.booking.com/hotel/nl/atrainhotel.html
https://cityseeker.com/nl/amsterdam/355055-a-train-hotel
https://cityseeker.com/nl/amsterdam/339032-amstelzicht-hotel-apartments


 by Casa Velas Hotel   

Hotel Keizershof 

"Cozy and Convenient"

This small hotel only has four rooms, ensuring that you'll get great service

during your stay. It's conveniently located near the Van Gogh Museum

and other historical sites. The building is a 17th Century canal house that

exemplifies the architecture from that era. The bright, comfortable rooms

and Dutch breakfast will make you feel right at home!

 +31 20 6222855  www.hotelkeizershof.nl/  info@hotelkeizershof.nl  Keizersgracht 618,

Amsterdam

Armada Hotel 

"Small Hotel on a Canal"

Armada Hotel is situated along one of the canals of Amsterdam, in a

renovated historical building from 1700. Free WiFi is provided throughout

the property. There are 34 modern rooms which are accessible by

elevator. The rooms have double beds, coffee and tea making facilities

and a safe. Guests can book tours at the hotel. Several museums, theaters

and markets are at walking distance. The Rembrandtplein is only 250

metres away. The hotel is located on the famous Utrechtsestraat, with

many boutique shops and restaurants. Amsterdam Central Railway

Station is 10 minutes’ away by tram from the Keizersgracht tram stop

which is 5 minutes’ walk from the hotel. Dam Square is a 15-minute walk

away.

 +31 20 6232 980  www.armadahotel.nl/  hotelarmada@chello.nl  Keizersgracht 713- 715,

Amsterdam

 by Booking.com 

La Bohème Hotel Amsterdam 

"Een klein vriendelijk hotel"

Hotel La Bohème is een klein hotel niet ver van het levendige Leidseplein,

waar u tal van restaurants, bars en disco's vindt. De kamers zijn

comfortabel en hebben gratis draadloos Internet. Hoewel het hotel een

bar en snacks heeft, heeft het geen goed restaurant.

 +31 20 624 2828  www.la-boheme-

amsterdam.com/

 info@labohemeamsterdam.

com!

 Marnixstraat 415,

Amsterdam

 by Booking.com 

Hampshire Inn - Prinsengracht 

"Klassiek aan de Prinsengracht"

Dit prettige, in een typisch Amsterdams herenhuis, gebouwde hotel is

perfect voor de toerist die het comfort zoekt dat men van een

driesterrenhotel verwacht. Alle kamers zijn voorzien van douche,

haardroger en telefoon. Ook is er in het hotel een lift aanwezig. Bij mooi

weer kunt u genieten van de rust in de mooie hoteltuin en er ook een

drankje of uw ontbijt nuttigen. Na een lange en vermoeiende dag kunt u

ontspannen met een lekker drankje in de kleine bar. Dit hotel is gelegen

aan een van de mooiste grachten in hartje centrum. Het Centraal Station,

het Leidseplein, de Dam en de bekendste musea, theaters, bioscopen en

winkelstraten bevinden zich op loopafstand van het hotel. Prijzen zijn

exclusief 5% gemeentebelasting.

 +31 20 623 7779  www.prinsengrachthotel.n

l/

 info@prinsengrachthotel.nl  Prinsengracht 1015,

Amsterdam

http://www.flickr.com/photos/hotelcasavelas/4173704278/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/nl/amsterdam/805563-hotel-keizershof
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http://www.booking.com
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 by Booking.com 

Mercure Amsterdam Arthur

Frommer 

"Nabij de Weteringschans"

Dit prettige hotel beschikt over alles wat een toerist zich zou kunnen

wensen; een ontbijtrestaurant, een bar en gratis parkeergelegenheid. Alle

moderne, gezellig ingerichte kamers, beschikken over telefoon, douche

en haardroger. Hotel Mercure is gemakkelijk te bereiken met de auto en

het openbaar vervoer. Het Stedelijk Museum, het Van Gogh Museum, het

Rijksmuseum, de grachten, de Bloemenmarkt, theaters, restaurants en

bioscopen en de bekendste winkelstraten bevinden zich op loopafstand

van het hotel. Prijzen zijn exclusief 5% gemeentebelasting.

 +31 20 622 0328  H1032@accor.com  Noorderstraat 46, Amsterdam

 by Booking.com 

The Bridge Hotel 

"Budgeted Luxury"

The Bridge Hotel boasts of a beautiful location that overlooks the river of

Amstel making it perfect for a romantic getaway. This value for money

hotel has many room options along with well-appointed apartments and a

conference room. The interiors of this historic building is elegant and

facilities provided include bike rentals, anchorage rental for boats on the

front port, restaurant bookings etc. Visit website for more details.

 +31 20 623 7068  www.thebridgehotel.nl/  reception@thebridgehotel.

nl

 Amstel 107-111, Amsterdam

 by Booking.com 

Stayokay Amsterdam Vondelpark 

"Paradijs voor trekkers en schaatsers"

Dit is een grote, handige en leuke jeugdherberg. City Hostel Vondelpark is

een van de grootste en modernste herbergen van Europa en biedt veel

comfort voor een zeer lage prijs. Alle kamers zijn voorzien van douche en

telefoon. Er zijn twee restaurants en in Brasserie Backpackers worden

drankjes en kleine maaltijden geserveerd. Deze herberg is gelegen in het

hart van Amsterdam, aan de rand van het Vondelpark en vlakbij het

bruisende Leidseplein.

 +31 20 589 8996  www.stayokay.com/en/ho

stel/amsterdam-

vondelpark

 vondelpark@stayokay.com  Zandpad 5, Amsterdam

 by Booking.com 

Hotel Abba 

"Zeer voordelig, dichtbij het Leidseplein"

Dit hotel werd door de oprichter vernoemd naar de Zweedse supergroep

en is nu een vrolijk budgethotel. Er heerst binnen een lichte en kleurrijke

sfeer. Een eenvoudig maar prettig verblijf voor de reiziger met een kleine

portemonnee. Alle kamers zijn voorzien van douche; telefoon en televisie

op aanvraag. Hotel Abba is gelegen in het centrum van Amsterdam nabij

het bruisende Leidseplein met vele cafés en restaurants en het

Vondelpark. Ook de bekende musea, theaters, bioscopen en

winkelstraten zijn op loopafstand bereikbaar.

 +31 20 618 3058  www.hotel-abba.nl/  info@hotel-abba.nl  Overtoom 118-122,

Amsterdam

http://www.booking.com/hotel/nl/mercure-frommer.html
https://cityseeker.com/nl/amsterdam/107287-mercure-amsterdam-arthur-frommer
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http://www.booking.com/hotel/nl/bridgeams.html
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http://www.booking.com
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http://www.booking.com
https://cityseeker.com/nl/amsterdam/104086-hotel-abba


 by Booking.com 

Hotel Asterisk 

"Gemoedelijke Sfeer van Vroeger"

Dit fijne familiehotel is verdeeld over meerdere panden. Het hoofdgebouw

is gehuisvest in een 19de-eeuws pand en werd reeds herhaaldelijk

gerenoveerd waardoor het voorzien is van alle moderne gemakken. Er is

een zeer klassieke, charmante ontbijtzaal. Het is gelegen in het centrum

van Amsterdam, dichtbij het Heinekenmuseum en andere toeristische

attracties zoals het Leidseplein en de Dam. Alle kamers zijn voorzien van

douche, toilet en telefoon. Als u contant betaalt voor een overnachting is

het ontbijt bij de prijs inbegrepen.

 +31 20 626 2396  www.asteriskhotel.nl/  hotelasterisk@planet.nl  Den Texstraat 16,

Amsterdam

 by Booking.com 

Hotel Piet Hein 

"Vernoemd naar onze bekend held"

Dit hotel, dat vernoemd is naar een beroemde Nederlandse held uit de

zeevaart, is gelegen in een woonwijk aan de zuidelijke kant van het

centrum. Een rustig hotel met een elegante sfeer in een lommerrijke

omgeving en met uitzicht op het beroemde Vondelpark. De belangrijkste

musea, de exclusiefste winkelstraat van Amsterdam, de P.C. Hooftstraat,

het Leidseplein en het casino bevinden zich op loopafstand van het hotel.

Alle 41 comfortabele kamers zijn voorzien van douche, toilet en telefoon

en televisie met 4 filmkanalen. Er is een speciale bruidsuite, met een

waterbed and bubbelbad. De lift brengt u naar de hogergelegen

verdiepingen.

 +31 20 662 7205  www.hotelpiethein.com/  Vossiusstraat 52, Amsterdam

 by Booking.com 

Amstel Botel 

"Uniek hotel"

Wat is beter dan het zien van een stad in de beslotenheid van uw eigen

kamer? Nou, Amstel Botel biedt u een gelegenheid om juist dat te doen

want het is eigenlijk een drijvend hotel. Het is een mooie, luxe en modern

hotel met een uniek idee. Het heeft alle faciliteiten als een ander hotel.

Het biedt een gaming zone, internet faciliteiten, bar, kamers met douches,

toiletten, en de radio's en televisie installaties. Eet in het gezellige

restaurant aan boord of neem een drankje in de avond aan de bar, alles

lijkt perfect hier! Terwijl u uw reserveringen maak, moet u hen vragen voor

een land uitzicht of uitzicht op de gracht, maar dit hangt af van uw

voorkeur. Prijzen zijn seizoensgebonden, dus wees voorzichtig terwijl u

uw boekingen online maakt. Sereen uitzicht op de stad, romantische

avonden aan boord en een aangename tijd met uw familie in deze

verbazingwekkende 'Botel' is alles wat u nodig heeft om te ontspannen en

te genieten!

 +31 20 626 4247  www.amstelbotel.nl/  info@amstelbotel.nl  NDSM-pier 3, Amsterdam

 by Booking.com 

Hotel Casa Amsterdam 

"On Ring Road"

Hotel Casa Amsterdam is a modern hotel offering a bar, rooftop terrace

and an in-house restaurant. It features underground on-site parking and is

only 300 metres from Amsterdam Amstel Railway Station and Amstel

Metro. This is the first hotel in Amsterdam to achieve a 3-star Superior

award this year. Each modern room has a flat-screen TV with several

interactive functions. Extra long beds, a work desk and refrigerator are

also provided as standard in the rooms at Hotel Casa Amsterdam. Healthy

juices and easy bites are served on the roof terrace. Amstelstation tram

and metro stop are less than a 5-minute walk from Hotel Casa Amsterdam

and offers connections to the Museum Square, the city centre and

http://www.booking.com/hotel/nl/asterisk.html
https://cityseeker.com/nl/amsterdam/67493-hotel-asterisk
http://www.booking.com
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Waterlooplein Square. The hotel offers bicycle rental and packed lunch

services. The East57 restaurant serves local dishes, salads and cheeses. It

also features a wine bar where guests can enjoy snacks and choose from

a selection of over 100 wines.

 +31 20 665 1171  hotelcasa.nl/  info@casa400.nl  Eerste Ringdijkstraat 4,

Amsterdam

 by Booking.com 

citizenM Amsterdam South 

"Affordable Luxury"

This unique hotel offers modern rooms with mood lighting, free Wi-Fi and

a flat-screen TV with free on-demand films. CitizenM Amsterdam South

includes designer lounges and is 750 metres from the RAI Conference

Centre. Each room at citizenM Amsterdam South has wall-to-wall windows

and an extra-large bed with luxurious linen. With the Ipad minis guest can

modify room color, climate control, control the smart-tv and also adapt the

blinds and black-out curtains. Guest can also bring and connect their own

device. The bathroom facilities consist of a transparent pod with a rain

shower in the room. Amsterdam Zuid Railway Station is a 5-minute walk

from citizenM hotel. The Prinses Irenestraat tram stop is only 130 metres

from the hotel. It offers direct connections to the city centre including

Dam Square in 25 minutes and Central Station in 30 minutes. In the many

living rooms at the hotel guests can make use of iMac computers and free

printing facilities. Each of these rooms features a different ambiance

suitable for working, relaxing or meeting with friends. Sandwiches, sushi

and warm meals are available at canteenM. Freshly prepared coffee is

also served by the in-house baristas. During the evening guests can enjoy

exotic cocktails, draught beers and champagne at the bar.

 +31 20 811 7090  www.citizenm.com/  Prinses Irenestraat 30, Amsterdam

 by Booking.com 

Ibis Schiphol Amsterdam Airport 

"Airport Access"

Amsterdam Airport ibis offers a free shuttle service to and from Schiphol

Airport. It features free fitness, a 24-hour Take Away and an extensive

breakfast is served from 04:00 until 12:00. The modern rooms at ibis

Airport come equipped with flat-screen TVs with satellite channels. They

have a private bathroom with free soap and shampoo products. The hotel

houses several eateries: an international restaurant, a burger/sandwich

bar and a Grand Café. Guests can also opt for a breakfast in the breakfast

restaurant. This ibis is located close to the A9 and A4. From the airport,

which is 3 km away, there are direct connections to Amsterdam Central

Station, Amsterdam RAI and the WTC by bus and train.

 +31 20 721 9171  ibis.accor.com/northamerica/index.

en.shtml

 Schipholweg 181, Badhoevedorp

 by Prayitno   

Hotel Breukelen 

"Luxurious Accommodation"

A reservation with Hotel Breukelen guarantees a luxurious stay in the city.

Guests are welcome to 233 stylish and comfortable rooms, each equipped

with modern amenities. On offer are free WiFi, flatscreen television,

hairdryer, safe, room service and complimentary dry cleaning. Select an

exquisite suite for in-house jacuzzi and sauna facilities. Dine at their

restaurant, unwind with a Turkish steam bath in their wellness center or

enjoy a workout at their fitness suite. This hotel boasts a banquet room

and equipment for receptions and private events.

 +31 346 26 5888  www.hotelbreukelen.nl/  info@breukelen.valk.nl  Stationsweg 91, Breukelen

KIJK MET ONS MEE:

cityseeker.com

http://www.booking.com/hotel/nl/citizenm-amsterdam-city.html
https://cityseeker.com/nl/amsterdam/806516-citizenm-amsterdam-south
http://www.booking.com/hotel/nl/ibisairport.html
https://cityseeker.com/nl/amsterdam/751160-ibis-schiphol-amsterdam-airport
http://www.flickr.com/photos/prayitnophotography/6969622538/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/nl/amsterdam/751471-hotel-breukelen
http://cityseeker.com


Algemene voorwaarden   |   PRIVACYBELEID   |   API  |   CONTACTEER ONS   |   Auteursrecht 2022 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

