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6 Locaties in uw favorieten

Le Châtelain
"Waar Luxe en Kwaliteit Primeren"

by Booking.com

+32 2 646 0055

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.
www.le-chatelain.com/

info@le-chatelain.com

rue du Châtelain 17,
Kasteleinsstraat 17, Brussel

Marriott Brussels
"Centaal Gelegen Marriott"

by Booking.com

+32 2 516 9090

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.
www.marriott.com/hotels/travel/bru
dt-brussels-marriott-hotel/

rue Auguste Orts 3-7, Auguste
Ortsstraat 7, Brussel

Hotel Métropole
"Waar Beroemdheden Verblijven"

by Tram Bruxelles

+32 2 217 2300

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 wowgevoel 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.
www.metropolehotel.com/

info@metropolehotel.be

Place de Brouckère 31,
Brussel

Brussels Welcome Hotel
"Het Kleine Brusselse Hotel"
Gelegen op de Oude Vismarkt en op nauwelijks 10 minuten wandelen van
de Grote Markt, is dit een klein, gezellig hotel van Brussel in een 18deeeuws gebouw. De kamers van Hotel Welcome bieden modern comfort
zoals een eigen badkamer met douche of bad en Wifi toegang.
by
stevepb
+32
2 219 9546

www.hotelwelcome.com/

info@hotelwelcome.com

quai au Bois à Bruler 23,
Brussel

Hotel Le Dôme
"Art Nouveau Hotel"

by stephoto27

+32 2 218 0680

Dit charmante hotel in het stadscentrum beslaat eigenlijk twee gebouwen;
Dome 1 en Dome 2. Deze mooie gebouwen dateren van 1902 en hoewel
de kamers sindsdien vernieuwd zijn, behielden ze steeds hun fin-de-sièclestijl. Elke kamer is uitgerust met alle nodige faciliteiten en het ontbijt
wordt geserveerd in een een schitterende art deco-zaal. Warme
gastvrijheid en een persoonlijke service zijn de handtekening van dezet
viersterren gelegenheid.
www.hotel-le-dome.be/

info@hotel-le-dome.be

boulevard du Jardin
Botanique 9, Brussel

Hôtel Des Colonies
"Historisch Brusselse Logies"

by Booking.com

+32 2 205 1600

Gesticht in 1901, ontleende het Hôtel des Colonies zijn naam aan het
uitgebreide Afrikaanse rijk van Leopold II. Terwijl de kolonies, eens
gekend onder de naam Belgisch Congo niet meer bestaan, heeft het Hôtel
des Colonies wel enige charme van zijn oude tijd weten te bewaren. De
95 kamers zijn stijlvol, maar onopvallend en hebben de standaard
voorzieningen. Een kleine bar serveert een uitgebreide colectie Belgische
bieren en er wordt dagelijks ontbijt geserveerd. Bekijk hun website voor
meer informatie of reservaties.
www.hotel-descolonies.be/

res2@hotel-descolonies.com

rue des Croisades 6,
Kruisvaartenstraat 6, SaintJosse-ten-Noode
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