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First Euroflat Hotel 

"Ruime Kamers kortbij de EU"

First Euroflat Hotel is zeer goed gelegen als U van plan bent om in het

Europese kwartier van Brussel te werken. Op een steenworp van het

Jubelpark, heeft dit hotel ruime kamers en bedient het vooral zakelijke

reizigers, die willen ontspannen na een dag hard werken. Het interieur is

simpel, maar comfortabel, en elke kamer heeft een eigen balkon. Het

hotel heeft ook een eigen mooie tuin.

 +32 2 230 0010  www.firsteuroflathotel.be/

index.php/en/

 reservation@hoteleuroflat.

be

 boulevard Charlemagne 50,

Brussel

 by Prayitno   

Ibis Grand Place 

"Besparen vlakbij de Grote Markt"

Deze hotelketen is bekend voor zijn goede service. Ibis Grand Place is

geen uitzondering, het biedt comfort en schone kamers aan een redelijke

prijs. Het hotel zelf is ideaal gelegen op slechts enkele passen van de

Grote Markt en het Centraal Station. Onder de toegevoegde waarde is

gratis vervoer naar de luchthaven tijdens de weekends en een gratis

ochtendkrant voor elke gast.

 +32 2 620 0427  all.accor.com/hotel/1046/index.en.s

html

 rue du Marché aux Herbes 100, Brussel

 by Prayitno   

Hotel Aris 

"In het Centrum van Brussel"

Hotel Aris is een modern hotel, op slechts 20 meter van de Grote

Markt/Grand Place, en kortbij de Beenhouwersstraat/Rue des Bouchers,

waar U kan eten wat Uw hart begeert. Winkels en cultureel interessante

plaatsen zijn er in overvloed aanwezig. Alle kamers hebben moderne

voorzieningen. 's Ochtends kan U er genieten van een heerlijk en

weelderig, warm, Amerikaans ontbijtbuffet.

 +32 2 514 4300  www.arishotel.be/  aris@3sh.be  rue du Marché aux Herbes

80, Brussel

 by KassandraBay   

Hotel Galia 

"Vriendelijk Hotel"

Gelegen op het Vossenplein, een decor voor een geweldige dagelijkse

vlooienmarkt, is dit een vriendelijk hotel in een uiterst vriendelijke buurt,

De Marollen, het echte hart van het oude Brussel. En gezien de stad niet

zeer groot is slaapt U er binnen wandelafstand van de Grote Markt. De

kans om hier een echt ketje tegen te komen is echter veel groter dan op

de Grote Markt.

 +32 2 502 4243  hostelgalia.be-belgium.com/en/  place du Jeu de Balle 15, Vosseplein 15,

Brussel
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Best Western Hotel Royal Centre 

"Ideaal Gelegen in de Koningsstraat"

Dit kleine maar charmante hotel, waar comfort en luxe de toon aangeven,

is ideaal gelegen in het hart van Brussel, kortbij de Grote Markt/Grand

Place, Place du Grand Sablon en het Congres Centrum van Brussel. Best

Western Hotel Royal Center werd volledig gerenoveerd in 1992 met als

resultaat dat het nu alle mogelijke comfort biedt. Alle kamers zijn

uitgerust met de gebruikelijke benodigdheden die men zou verwachten in

dit soort hotel.

 +32 2 219 0065  www.bestwestern-royal-

bruxelles.be/

 rue Royale 160, Brussel

 by Booking.com 

Brussels Jacques Brel 

"Jeugdherberg in het Hart van de Stad"

Deze jeugdherberg (met kamers van 1 tot 14 personen) ligt in een rustige

buurt in het stadscentrum. Een wandeling naar de Grote Markt duurt niet

langer dan 10 minuten. Hier verblijft U op een toplocatie, voor prijzen die

U zelden in Brussel vindt. De herberg beschikt over een restaurant en

over talrijke ontspanningsmogelijkheden, maar voor U hier kunt verblijven

moet U wel eerst lid worden van de Internationale Jeugdherbergcentrale.

 +32 2 218 0187  www.lesaubergesdejeune

sse.be/

 info@lesaubergesdejeunes

se.be

 rue de la Sablonnière 30,

Zavelput 30, Brussel

 by Booking.com 

Novotel Brussels Airport 

"Goed Hotel bij de Luchthaven"

Novotel Brussels Airport is ongeveer 12 km van het centrum maar het is

kortbij de luchthaven, dus is het niet enkel ideaal gelegen voor hen die

vertrekken, maar ook voor hen die juist zijn aangekomen. Het hotel biedt

een gratis shuttledienst van en naar de luchthaven. De kamers zijn

comfortabel bemeubeld en zijn uitgerust met kabeltelevisie en een

badkamer. Voor toeristen die juist zijn aangekomen: het personeel zal U

graag informeren over alle Belgische toeristische attracties.

 +32 2 725 3050  all.accor.com/hotel/0467/index.en.s

html

 avenue Léonard de Vinci 25, Leonardo

da Vincilaan 25, Zaventem

 by sfllaw   

Leonardo Hotel Wavre 

"Hotel in Rural Surroundings"

Although it's just a short distance from Brussles, Leonardo Hotel Wavre is

surrounded by rural peace and quiet that will make you forget you're so

close to the city. Offering amenities like a swimming pool, business

center, a playground, wireless internet access, and a bar, a stay here is

quite the bargain. Besides being close to the heart of Brussels, you'll also

enjoy quick access to the Walibi theme park.

 +32 10 41 1363  www.leonardo-hotels.com

/antwerp-hotels

 info.wavre@leonardo-

hotels.com

 Rue de la Wastinne 45,

Wavre
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