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Die Port van Cleve Hotel 

"Bezoek vooral de prachtige bar eens"

Dit hotel is gelegen in het hart van Amsterdam, net achter het Paleis op de

Dam en het beroemde warenhuis De Bijenkorf en naast het

winkelcentrum Magna Plaza. Alle kamers zijn uitgerust met de gemakken

die u in dit soort hotels mag verwachten. Brasserie De Poort is geheel

gerenoveerd in een warme en moderne ambiance. In de bar De Blauwe

Parade zijn de muren bedekt met authentieke Delftsblauwe tegels van

meer dan een eeuw oud; uit 1887. Hier kunt u genieten van kleine hapjes

en een drankje. Prijzen zijn exclusief 5% gemeentebelasting.

 +31 20 714 2000  www.dieportvancleve.com

/

 reservations@aeonplazaho

tels.com

 Nieuwezijds Voorburgwal

176, Amsterdam

 by Booking.com 

Hotel Hegra 

"Rustige prijzen aan rustige grachten"

Dit is een klein en voordelig familiehotel, gelegen aan de Herengracht in

het centrum van Amsterdam. Het is gesitueerd in een prachtig herenhuis.

Sommige van de knusse kamers van Hotel Hegra zijn voorzien van een

douche en toilet, andere delen deze faciliteiten, die zich op de gang

bevinden. Op loopafstand vindt u het Centraal Station, alle belangrijke

bezienswaardigheden en musea, theaters en bioscopen en de bekendste

winkelstraten. Prijzen zijn exclusief 5% gemeentebelasting.

 +31 20 623 7877  Herengracht 269, 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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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 

Leidseplein Hotel 

"Vriendelijk familiehotel bij bruisend

uitgaanscentrum"

Dit kleine en functionele hotel is uiterst geschikt voor zowel families als

alleenreizende toeristen die het naburige nachtleven willen ontdekken.

Alle kamers zijn voorzien van douche en telefoon. In de lounge kunt u

genieten van een echt Hollands ontbijt. Ook worden er snacks en hapjes

verkocht. Het hotel biedt eveneens een intieme bar waar u onder het

genot van een drankje kunt ontspannen na een lange dag. Het bevindt

zich niet alleen binnen loopafstand van het bruisende Leidseplein, ook het

Museumplein, Concertgebouw en de bekende winkelstraten zijn makkelijk

te voet bereikbaar.

 +31 20 420 8014  www.amsterdamhostelleid

seplein.com/

 info@leidsepleinhotel.nl  Korte Leidsedwarsstraat 79,

Amsterdam

 by Porto Bay Trade   

Hotel Orlando 

"Eenvoudig sprookjeshotel aan de gracht"

Dit tweesterrenhotel biedt een unieke sfeer en origineel ingerichte,

elegante hotelkamers. De fijne atmosfeer is het gevolg van de

persoonlijke service die hier geboden wordt en de kamers zijn uniek daar

dit hotel gehuisvest is in een 17de-eeuws grachtenpand in het centrum

van Amsterdam, nabij de Amstel. Alle kamers zijn voorzien van douche en

telefoon. Het Centraal Station, de Dam en het Koninklijk Paleis, alle

belangrijke bezienswaardigheden en musea, theaters en bioscopen en de

bekendste winkelstraten zijn gemakkelijk bereikbaar per tram of te voet.

 +31 20 638 6915  info@hotelorlando.nl  Prinsengracht 1099, Amsterdam

 by Prayitno   

Hotel Kap 

"Een beetje van de oude wereld"

Als u op zoek bent naar een vleugje ouderwetse charme in de 21e-eeuwse

Amsterdam dan is het Kap hotel uw ticket. Alle 13 gezellige kamers in dit

19de-eeuwse gebouw zijn uniek, en allen zijn uitgerust met douche en

televisie. De meeste kamers beschikken over een eigen suite badkamer.

Het Kap Hotel is gunstig gelegen nabij het Museum District, op

loopafstand van de meeste van de Amsterdamse bezienswaardigheden,

attracties en het nachtleven. Een uitgebreid ontbijtbuffet is inbegrepen en

word geserveerd in de comfortabele zithoek met uitzicht op de patiotuin.

 +31 20 624 5908  www.kaphotel.nl  kap00072@planet.nl  Den Texstraat 5b,

Amsterdam
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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
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