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4 Locaties in uw favorieten 

 by  Porto Bay Trade   

Kamer01 

"Red & Blue B&B"

Located in the heart of city, Kamer01 has all the renowned museums and

international tourist spots within walking distance. The B&B offers two

stylishly decorated rooms to its guests, namely the Red Room and the

Blue Room. Anybody staying here can help themselves to a snack or a

drink from the kitchen. It's a perfect place for a romantic getaway as well.

Visit website for reservations and more.

 +31 654776151  www.kamer01.nl/  Singel 416, Amsterdam

 by Mike Miley   

Barangay B&B 

"Chique & Eenvoudig"

Wat lijkt op een typisch barbiepoppenhuis dat u alleen in de straten van

Amsterdam kun vinden, is een perfecte plek om een korte periode te

verblijven, namelijk het Barangay B&B. Hoewel het huis in 1777 was

gebouwd, opende het pas in 1999 zijn deuren. Gelegen in de buurt van de

bruisende winkelcentra , is het de plek voor een goede tropische getaway.

De kamers zijn elegant van design. De plek heeft prijzen gewonnen voor

zijn standaarden en de services die het verleent. Het is speciaal omdat het

een fijn wegzijn is in een stad die bekend staat als het wilde kind van

Europa. Bezoek de website voor meer informatie over de prijzen en

reserveringen.

 +31 62 504 5432  www.barangay.nl/  rooms@barangay.nl  Droogbak 15a, Amsterdam

 by Porto Bay Trade   

Le Quartier Sonang 

"French B&B in Amsterdam"

Located in the western part of Amsterdam, Le Quartier Sonang is a quiet

and cozy B&B. It offers two rooms, one with a street view while another

with a courtyard view. The decor is 1970s French inspired and the rooms

are well appointed. Both the rooms are equipped with a special four-layer

bed which you can sink into after a hectic day of sight seeing. Check

website for availability and more.

 +31 615645868  www.lequartiersonang.nl/  3de Helmersstraat 47A, Amsterdam

 by Booking.com 

Frederik Park House 

"Gezellig verblijf"

Een zeer kleine en charmant pension dat ligt in de oude stad is de

Frederik Park House. De naam zegt het al sinds het hotel uitkijkt op het

park en geeft een prachtig uitzicht. U vindt veel recreatieve en leuke

dingen te doen op en rond dit hotel, want het ligt in de nabijheid van bars,

winkels, restaurants en andere beroemde hangouts. Het heeft vier ruime

kamers, die stijlvol zijn ingericht met comfortabele bedden en de

bijgevoegde badkamers. Vers gesneden bloemen verwelkomen u samen

met behulpzaam en efficiënte personeel zodra u het gasthuis binnenloopt.
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Het is geen superluxe accommodatie zijn, maar het is zeker een

aangename plek om te zijn.

 +31 20 420 7726  www.frederikparkhouse.c

om/

 frederik.park.house@wxs.n

l

 Frederiksplein 22,

Amsterdam
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