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 by Prayitno   

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.

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

all-hotels/belgium/brussels/steigenb

erger-wiltchers

 avenue Louise 71, 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

http://www.flickr.com/photos/prayitnophotography/6969622538/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/nl/brussels/105409-hilton-brussels-hotel
http://www.flickr.com/photos/hotelcasavelas/4173728872/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/nl/brussels/105406-conrad-brussels
http://www.booking.com/hotel/be/manos-premier.html
https://cityseeker.com/nl/brussels/115606-hotel-manos-premier






 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 

Hotel be Manos 

"Enjoy Your Stay in Cosmopolitan Luxury"

Positioned near the Midi train station, this old home turned boutique hotel

provides luxury with a modern edge. The interior is decorated with black,

white, and chrome with straight lines that gives the hotel a sleek,

cosmopolitan feel. If you're looking to rest in luxury at affordable prices in

an up and coming area, then be sure to stay at Hotel be Manos.

 +32 2 520 6565  yooma-brussels.com/  Square de l'Aviation 23, Brussel
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