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 by Porto Bay Trade   

Stanhope Hotel 

"British Luxury in Belgium"

Stanhope Hotel offers upscale accommodations in a country house

atmosphere. The plush rooms are beautifully decorated - order breakfast

to enjoy in your room for a relaxing morning. The hotel features concierge

services, childcare, a bar, an award-winning restaurant, and grocery

delivery.

 +32 2 506 9111  www.thonhotels.com/our-

hotels/belgium/brussels/st

anhope-hotel-brussels/

 info@stanhope.be  Rue du Commerce 9, Brussel

 by Booking.com 

Hotel Leopold Brussels 

"Viersterrenhotel"

Hotel Leopold Brussels is een modieuze acommodatie van een familie,

gelegen op wandelafstand van de meest populaire bezienswaardigheden

van de stad. Vanuit Hotel Leopold is er gemakkelijke toegang tot de

historische plaatsen en de trendy winkelcentra. Elke hotelkamer heeft

moderne voorzieningen en gasten hebben de keuze uit twee inpandige

restaurants: de formele Salon Les Anges en de gemoedelijke Brasserie

Leopold. Voor meer informatie over reervaties, bezoek hun website.

 +32 2 511 1828  www.hotel-leopold.be/  rue du Luxembourg 35,

Luxemburgstraat 35, Ixelles

 by visualsofdana on Unsplash

   

Hilton Brussels Hotel 

"Vredig Overnachten en Verfijnd Dineren"

Laat U door de portier binnenleiden in dit prachtige hotel met 27

verdiepingen. Het is gelegen in het commerciële en economische hart van

de hoofdstad van Europa, op slechts een boogscheut van de Europese

Commissie. Het hotel bedient dus het betere cliënteel van beroemdheden,

befaamde zakenmensen, Eurocraten en politici. Alle kamers en suites

kijken uit over het Egmontpark. Er zijn twee restaurants, waaronder La

maison du Boeuf, een van de beste restaurants in de stad. Er zijn ook

twee bars en een massagesalon.

 +32 2 504 1111  www.thehotel-

brussels.be/

 book@thehotel.be  Boulevard de Waterloo 38,

Brussel

 by Casa Velas Hotel   

Conrad Brussels 

"Goddelijke Luxe op de Louisalaan"

Geopend in 1993, ligt het Conrad International op de Louisalaan, in het

hart van de betere winkelbuurt van Brussel. Binnen wandelafstand vindt U

het indrukwekkende Justitiepaleis en het Terkamerenbos, het bosrijke

park van Brussel. Het hotel is even stijlvol als zijn omgeving, verwacht dus

de beste service en onberispelijke gesofisticeerde kamers. Er is ook een

gezellige cocktailbar en een groot, goed uitgerust gezondheidscenter, de

"Aspria Louisalaan" met een indoor zwembad. Het restaurant, Louiis

uitstekend.
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 +32 2 542 4242  www.steigenberger.com/en/hotels/

all-hotels/belgium/brussels/steigenb

erger-wiltchers

 avenue Louise 71, Brussel

 by Booking.com 

Manos Stephanie 

"Charmant Hotel in het Oude Stadhuis"

Ideaal gelegen in het hart van Brussel en slechts enkele stappen

verwijderd van de meest modieuze winkel- en zakenwijk van de

Louisalaan, is Manos Stephanie een weerspiegeling van de eigenlijke

charme van Brussel. In de lobby en de gangen is er een permanente

tentoonstelling van de mooiste antiek en het Louis XV meubilair; de

marmeren lobby en talrijke antieke stukken zetten de toon voor een

elegantie die je zelden tegenkomt, in het hotel van deze prijsklasse. Zelfs

de gangen zijn gedecoreerd met schilderijen.

 +32 2 539 0250  www.manoshotel.com  stay@manosstephanie.com  chaussée de Charleroi 28,

Charlesroise Steenweg 28,

Saint-Gilles

 by Booking.com 

Le Châtelain 

"Waar Luxe en Kwaliteit Primeren"

Le Châtelain is een en-suite hotel gelegen in het centrum van de

modieuse Louisalaanbuurt. De luchthaven is 20 minuten hiervandaan, de

Grote Markt en het Europees Parlement slechts 10 minuten. Het

Terkamerenbos ligt op 700 meter. Bar Il Ilgado en de lounge hebben een

schitterende open haard. Van maandag tot vrijdag biedt het restaurant La

Maison du Châtelain een namiddagspecial die Quiche Lunch heet, een

volledige maaltijd voor een redelijke prijs.

 +32 2 646 0055  www.le-

chatelain.com/lc/en

 info@le-chatelain.com  rue du Châtelain 17,

Kasteleinsstraat 17, Brussel

 by Booking.com 

Hotel Manos Premier 

"Charmante Kamers voor Lang Verblijf"

Manos Premier Hotel biedt reizigers het karakter en de charme van een

privéverblijf in Brussel. Gelegen kortbij de Louisalaan, ademt het hotel een

sfeer van rust en verfijning uit. Antiekliefhebbers zullen vooral

gecharmeerd zijn door de talrijke kunstobjecten en meubels verzameld

door de eigenaars. Versierd met ovalen in houtsnijwerk, kristallen lusters

en oude schilderijen, bieden de salons rustige hoekjes om te lezen of te

ontspannen. Er is een prachtige tuin achter het hotel, alle kamers

beschikken over een marmeren badkamer, en het hotel biedt de gasten

gratis internetdiensten.

 +32 2 537 9682  www.manospremier.com/  stay@manospremier.com  chaussée de Charleroi 100,

Charlesroise Steenweg 100,

Saint-Gilles

 by Booking.com 

Le Dixseptième 

"Een Oase in het Centrum van de Stad"

Dit kleine hotel is een welkome verandering van de grotere zaken van de

stad. Gehuisvest in een gerestaureerd 17de eeuws herenhuis, zijn de

kamers genoemd naar Belgische schilders en zijn ze allemaal verschillend

ingericht. De meesten hebben antieke meubels, mooi behangpapier en

een decoratieve open haard, evenals een uitzonderlijk zicht op de

binnenplaats. Er is ook een gratis 24/24 internetverbinding. Het

huisgemaakte ontbijtbuffet bestaat uit een brede waaier van Belgische en

internationale specialiteiten. Om de stad te bezoeken, kunt U een

limousine huren.

 +32 2 517 1717  www.ledixseptieme.be/  info@ledixseptieme.be  rue de la Madeleine 25,

Brussel
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New Hotel Charlemagne 

"Europese Mix in Brussel"

Dit hotel is gelegen in het hart van het Europees kwartier. Het EU

hoofdkwartier en het Europees Parlement zijn op wandelafstand. Zakelijke

reizigers en toeristen zullen zich hier ongetwijfeld thuis voelen en dit is

zeker een gebruikelijke stek voor verblijf en bezoek van EU personeel.

Alle kamers zijn uitgerust met eigen bad en douche. In de Bar de l'Europe

van het hotel kan u genieten van heerlijke cocktails en van een selectie

aan Belgische bieren. Toeristen hebben de mogelijkheid om Brussel per

fiets te ontdekken via een vooraf uitgestippeld parcours.

 +32 2 230 2135  www.new-hotel.com/  brusselscharlemagne@new-

hotel.com

 boulevard Charlemagne 25,

Karoel de Grotelaan 25,

Brussel

 by Booking.com 

NH Grand Place Arenberg 

"Laat U Verwennen!"

NH Grand Place Arenberg is centraal gelegen, dichtbij de Grote Markt, de

Beurs en de winkelbuurt in de binnenstad. U zal luxe op zijn best ervaren

in een hotel met een eigen bloemist, boetiek, schoonheidssalon en

apotheek. Bagagejongens wachten om Uw bagage te dragen. Aarzel niet

om de bar of de sportclub te bezoeken. Samengevat, verwen Uzelf!

 +32 2 501 1616  www.nh-hotels.com/hotel/

nh-brussels-grand-place-

arenberg?gmb

 nhgrandplace@nh-

hotels.com

 rue d'Assaut 15, Stormstraat

15, Brussel

 by zugaldia   

Amigo Hotel 

"Luxueuze Gevangenis"

Van dit vreemdsoortige hotel net naast de Grote Markt wordt gezegd dat

het één van de mooiste in de stad is. Amigo betekent gevangenis in het

lokale dialect. Dus waar men zich nu kan onderdompelen in het comfort

van een vijfsterrenhotel zaten vroeger gevangenen vastgeketend. De

kamers zijn magnifiek en ruim, perfect voor wittebroodsweken en

romantische uitjes. De bediening is van de bovenste plank, en is inclusief

een conciërge die 24 uur per dag beschikbaar is om uitstappen te boeken,

meertalig personeel en een parkeerdienst.

 +32 2 547 4747  www.roccofortehotels.co

m/hotels-and-resorts/hotel-

amigo

 reservations.amigo@roccof

ortehotels.com

 rue de l'Amigo 1, Brussel

 by Mike Miley   

Radisson Blu 

"Alles wat uw Hartje Begeert"

In zijn prijsklasse, is het Radisson Blu misschien wel het mooiste hotel in

Brussel. Het hotel heeft een art deco voorkomen en straalt luxe uit. Er zijn

vier soorten kamers: Art Deco, Oriëntaals, Maritiem en Thuis. De hotelbar

is van betere klasse, en mis vooral de Sea Grill niet, een van de beste

restaurants in Brussel. Een perfecte plaats voor degene die op zoek is

naar een beetje extra stijl.

 +32 2 219 2828  www.radissonhotels.com/

en-us/hotels/radisson-colle

ction-grand-place-brussels

 info.brussels@radissonblu.

com

 rue du Fossé aux Loups 47,

Brussel
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 by Porto Bay Trade   

The Dominican 

"Boutique Hotel in Central Brussels"

Nestled within an old monastery, this boutique hotel has revamped the

building's elegance and established itself as a luxurious place to stay in

Brussels. The rooms are "New York style" with numerous amenities, such

as rainfall showers and quilted comforters, while the architecture of the

hotel itself contains majestic high-arched ceilings and a central courtyard.

Hospitality reaches perfection with the eager service offered to ensure

that your stay at The Dominican is memorable.

 +32 2 203 0808  www.thedominican.be/def

ault-en.html

 info@thedominican.carlton.

be

 Leopoldstraat 9, Brussel

 by Booking.com 

Marriott Brussels 

"Centaal Gelegen Marriott"

In de nabijheid van de meeste populaire attracties van de stad biedt het

Brusselse Marriott Hotel luxe-acommodatie voor de zakenreiziger en voor

de toeristen aan. Het Marriott Brussels is binnen wandelafstand van de

Grote Markt en de Kunstberg en biedt alle moderne voorzieningen. Twee

inpandige restaurants, de Bar de La Senne en de Brasserie Le Sauvoir,

serveren de mecenassen een breed gamma van traditionele Belgische

kost. Voor inlichtingen of reservaties, bezoek de website.

 +32 2 516 9090  www.marriott.com/hotels/travel/bru

dt-brussels-marriott-hotel/

 rue Auguste Orts 3-7, Auguste

Ortsstraat 7, Brussel

 by Booking.com 

Warwick Barsey Hotel 

"Klassieke Interieurs met Moderne Faciliteiten"

Gelegen op de elegante Louisalaan, bevindt dit hotel zich op enkele

minuten wandelen van een mooi park, het Terkamerenbos. Het hotel

heeft voorzieningen zoals: conciërgeservice, meertalige

secretariaatsservice, 45 niet-rokers kamers, luxe beddengoed met

klassieke interieurs, en dagelijkse schoonmaak.

 +32 2 649 9800  www.warwickhotels.com/

hotel-barsey-by-warwick

 res.warwickbarsey@warwic

khotels.com

 avenue Louise 381,

Louizalaan 381, Brussel

 by Tram Bruxelles   

Hotel Métropole 

"Waar Beroemdheden Verblijven"

U wordt met een vriendelijk glimlach begroet wanneer U dit bekende

hotel in het oude stadscentrum betreedt. Majestueus en gebouwd tijdens

de eeuwwisseling, heeft het op magische wijze de originele stijl en sfeer

weten te behouden. De marmeren vloeren, het gekofferde plafond en de

enorme Franse renaissance-stijl luchters in de inkomhal roepen een wow-

gevoel op. Achteraan de hal bevind zich de receptie, omringd door

kristallen lusters en spiegels. Het hotel heeft ook een eigen restaurant en

een belle-epoque café met een verwarmd terras.

 +32 2 217 2300  www.metropolehotel.com/  info@metropolehotel.be  Place de Brouckère 31,

Brussel
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 by EmDee   

Hotel Le Plaza 

"Breng de Nacht door in een Paleis"

Dit centraal gelegen, vijfsterren hotel werd gebouwd in 1930 en was zeer

geliefd bij beroemdheden ald Brigitte Bardot, Gary Cooper, Humphrey

Bogart, Viviane Leigh en Clark Gable. Het sloot zijn deuren in 1976, werd

volledig gerestaureerd en heropende in 1996 met veel succes. De glamour

en charme van het oorspronkelijke gebouw is niet gewijzigd.

Daarenboven zijn er 66 kamers gereserveerd voor niet-rokers. Terwijl U in

het hotel-restaurant dineert, moet U vooral niet nalaten de levensechte

portretten en landschappen die op het plafond zijn geschilderd te

bekijken.

 +32 2 278 0100  www.leplaza-brussels.be/  reservations@leplaza-

brussels.be

 Adolphe Maxlaan 118-126,

Brussel

 by KassandraBay   

Maison Du Dragon 

"De Belgische Zaal"

Het Maison du Dragon biedt gasten een glimp van het Oosten maar

bewaart ondertussen wel een zekere Belgische charme. Hoewel u hier

geen draken vindt, wordt de standaard Europese inrichting van alle 98

kamers aangevuld door enkele subtiele Aziatische accenten. Conferentie-

en banket-faciliteiten maken dit tot een ideale locatie voor de

zakenreizigers. De twee restaurants van het Maison du Dragon bieden de

keuze tussen populaire gerechten of meer traditionele kost. Bekijk hun

website voor meer informatie.

 +32 2 250 1020  www.maisondudragon.be/  hotel.maisondudragon.bru

@skynet.be

 boulevard Adolphe Max 146,

Adolphe Maxlaan 146,

Brussel

 by Booking.com 

Thon Hotel Brussels City Centre 

"Luxueus Hotel kortbij het Rogier

Metrostation."

The Thon Hotel Brussels City Center was eerder bekend als het Tulip Inn

Brussels Boulevard. Alhoewel de naam veranderd is, kunnen de reizigers

er zeker van zijn dat de kwaliteit van de bediening niet is aangetast. De

kamers zijn zeer ruim en mooi aangekleed. Ze hebben allemaal een eigen

badkamer en toilet, haardroger, televisie, radio, telefoon, broekenpers, en

de mogelijkheid om koffie en thee maken. De locatie is een grote plus; het

luxueuze hotel is kortbij het Rogier metrostation, wat openbaar vervoer

zeer eenvoudig maakt.

 +32 2 205 1511  www.thonhotels.com/our-

hotels/belgium/brussels/th

on-hotel-brussels-city-

centre/

 brusselscitycentre@thonho

tels.be

 avenue du boulevard 17,

Saint-Josse-ten-Noode

 by Booking.com 

Dolce La Hulpe Brussels 

"Om te rusten"

De Dolce La Hulpe Brussels heeft 264 kamers, 3995 m² vergaderruimte,

gratis Wi-Fi en diensten voor speciale conferentieplanners. Andere

faciliteiten zijn o.a. twee restaurants, een gezondheidscentrum met

binnenzwembad, twee tennispleinen, jogging- en mountain bikeparcours.

De instelling organiseert ook opera-opvoeringen in het private auditorium

van het hotel. Voor gegevens over de hotelketen, bezoek de website.

 +32 2 290 9800  www.dolcelahulpe.com/  chaussée de Bruxelles 135,

Brusselsesteenweg 135, La Hulpe
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