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Hotel Estheréa 

"Inclusief een kleine bibliotheek"

Klassiek en comfortabel is dit fijne hotel dat al 60 jaar als familiebedrijf

gerund wordt. Alle gerenoveerde kamers zijn voorzien van douche, toilet

en haardroger. Het is uitgerust met een kleine bibliotheek waar men zich

kan terugtrekken voor een meditatief moment. Het is centraal gelegen in

verschillende 17de-eeuwse panden aan de Singel. De Dam met het

Koninklijk Paleis, de belangrijkste winkelstraten, musea en theaters en het

Centraal Station bevinden zich op loopafstand. Het hotel beschikt tevens

over een lift en lounge.

 +31 20 624 5146  www.estherea.nl/  frontoffice@estherea.nl  Singel 303, Amsterdam

 by KassandraBay   

Hotel Toren 

"Het huis van Abraham Kuyper"

Dit hotel is gehuisvest in twee 17de eeuwse grachtenpanden in het

centrum van Amsterdam. Oorspronkelijk waren deze huizen van Abraham

Kuyper, oud minister-president en stichter van de Vrije Universiteit van

Amsterdam. Het hotel ligt net om de hoek van het Anne Frankhuis en op

loopafstand van het Centraal Station, de Dam en het Koninklijk Paleis, de

Jordaan en de bekende musea, theaters, bioscopen en winkelstraten. Alle

kamers zijn smaakvol ingericht, de meeste superieure kamers bieden

uitzicht op de grachten en sommige hebben een eenpersoonsbubbelbad,

hetzelfde geldt voor bijna alle deluxe kamers.

 +31 20 622 6352  www.toren.nl/  reservations@thetoren.nl  Keizersgracht 164,

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

https://www.flickr.com/photos/minkewagenaar/3600844281/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/nl/amsterdam/102533-hotel-estheréa
http://www.flickr.com/photos/kassandrabay/7745608234/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/nl/amsterdam/107129-hotel-toren
http://www.booking.com
https://cityseeker.com/nl/amsterdam/107307-ambassade-hotel
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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

 by KassandraBay   

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

 by KassandraBay   

Hotel Seven Bridges 

"Authentiek grachtenpand met mooie

uitzichten"

Het Zeven Bruggen Hotel is op het werelderfgoed list en ligt op een

pittoreske locatie bij de gracht. Het is op loofafstand van het

Rembrandtplein en de beroemde bloemenmarkt. Het gebouw zichzelf is

over 300 jaren oud en binnen u art deco, barok en antiek meubels kunt

vinden. Ze hebben geen publiek kamers, maar het is mogelijk het ontbijt

te bestellen.

 +31 20 623 1329  www.sevenbridgeshotel.nl

/cms/

 amsterdam@hotelsevenbri

dges.com

 Reguliersgracht 31,

Amsterdam

 by Booking.com 

Hotel Heemskerk 

"Het kleinste driesterrenhotel van Amsterdam"

Dit mooie familiehotel is gehuisvest in een prachtig herenhuis. Vanwege

het kleine formaat van dit hotel kan de gast ook een aandachtvolle, zo

niet perfecte service verwachten van het vriendelijke personeel, inclusief

toeristische tips. De kamers zijn vormgegeven in de originele

Amsterdamse Schoolstijl van het huis en voorzien van een douche en

telefoon. Een van de kamers is uitgerust met een waterbed. Dit hotel is

direct achter het Concertgebouw gelegen, op slechts een paar minuten

loopafstand van Museumplein met alle bekende musea, zoals het Van

Gogh Museum, het Stedelijk Museum en het Rijksmuseum. In de directe

omgeving kunt u exclusief winkelen in de P. C. Hooftstraat en de Van

Baerlestraat. Prijzen zijn exclusief 5% gemeentebelasting.

 +31 20 679 4980  info@hotelheemskerk.nl  Jan Willem Brouwersstraat 25,

Amsterdam
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http://www.flickr.com/photos/kassandrabay/7745589606/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/nl/amsterdam/340467-hotel-seven-one-seven
http://www.flickr.com/photos/kassandrabay/7745389966/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/nl/amsterdam/805563-hotel-keizershof
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https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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