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 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 

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
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 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

 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 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

http://www.booking.com/hotel/be/ledixseptieme.html
https://cityseeker.com/nl/brussels/123825-le-dixseptième
http://www.flickr.com/photos/azugaldia/425482137/
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https://cityseeker.com/nl/brussels/115717-warwick-barsey-hotel
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hôtel_Metropole.png
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
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 by Booking.com 

Hotel Cafe Pacific 

"Modern Hotel With Homey Feel"

A truly cosmopolitan hotel, Hotel Cafe Pacific is located on one of

Brussels' most fashionable streets. While the hotel is modern in style, it

maintains a cozy feel perfect for a romantic getaway. The couple who own

the hotel strive to make guests' stay as comfortable as possible.

 +32 2 213 0080  info@hotelcafepacific.com  Rue Antoine Dansaert 57, Brussel

 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
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