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Hotel V Nesplein 

"Charming Boutique Hotel"

This 4-star design hotel is located in the historic centre of Amsterdam. V

Nesplein offers stylish rooms with free WiFi and a restaurant. Central

Station is 850 metres (930 yards) away. Each central air-conditioned room

is decorated in a rustic décor. They feature a flat-screen TV, desk and

safety deposit box. The modern bathrooms are fitted with a bath or

shower. Restaurant The Lobby is open daily for breakfast, lunch and

dinner with an à la carte menu. In the bar you can enjoy a drink. There is a

wide variety of cafes and restaurants in the direct surroundings of Hotel V

Nesplein. A 24-hour front desk and room service is provided. You can

relax on the terrace with a newspaper offered by Nesplein. A library is

featured as well at the hotel. Dam Square and the Royal Palace are 160

metres (175 yards) from the hotel. The Anne Frank House is mere 1 km

(0.6 miles) away. From Dam Square tram stop you have direct links

throughout Amsterdam.

 +31 20 662 3233  www.hotelvnesplein.nl/  stay@hotelv.nl  Nes 49, Amsterdam

 by Minke Wagenaar   

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 Prayitno   

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.pavilionshotels.com/

amsterdam/thetoren/

 reservations@thetoren.nl  Keizersgracht 164,

Amsterdam
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Misc Eatdrinksleep 

"Chic & Charming Hotel"

This interesting little boutique hotel with an even more interesting name

can be found just off the popular Nieuwmarkt square and nightlife area.

The historic canal house that Misc Eatdrinksleep occupies has room for

just six guest rooms, but each is well appointed and lovingly decorated in

a different theme. Since the hotel is so small, the proprietors are happy to

give personal attention to each guest. There is free WiFi throughout the

hotel and a continental breakfast is served each morning.

 +31 20 330 6241  misceatdrinksleep.com/  info@misceatdrinksleep.co

m

 Kloveniersburgwal 20,

Amsterdam
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Mauro Mansion 

"Little Boutique Hotel"

Located in the heart of the city, Mauro Mansion stands on a charming

street overlooking the canal. The diminutive boutique property offers just

9 cozy rooms on three levels. Each of the rooms sport a unique

characteristic, from wooden flooring in the ground level Terra Rooms to

beautiful canal views from the Canal Rooms. Apart from the basic in-room

creature comforts, additions like complimentary wireless internet and IPod

docks make for a pleasant experience.

 info@mauromansion.com  Geldersekade 16, Amsterdam

 by Booking.com 

Hotel Fita 

"Geniet van Het Engels Ontbijtbuffet"

Dit is een fijn familiehotel, waar het personeel het zich ten doel heeft

gesteld om u zo goed mogelijk thuis te laten voelen. Dit compleet

gerenoveerde driesterrenhotel is rustig gelegen in de nabijheid van het

Museumplein, het Stedelijk Museum, het Van Gogh Museum, het

Rijksmuseum, het Concertgebouw en het Leidseplein. Alle kamers zijn

voorzien van een bad of douche, telefoon met directe buitenlijn en zijn

ook allemaal voor niet-rokers.

 +31 20 679 0976  www.fita.nl/  info@fita.nl  Jan Luijkenstraat 37,

Amsterdam
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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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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

gretige drinker.

 +31 20 571 1511  www.thecollegehotel.com

/

 info@thecollegehotel.com  Roelof Hartstraat 1,

Amsterdam
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