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NH Stéphanie 

"Kortbij de Louisalaan"

NH Stéphanie is centraal gelegen in het hart van het zakendistrict en

vlakbij de shoppingbuurt van de Louisalaan. Van hier kan je te voet de

stad gaan bezichtigen, of zelfs de metro nemen. Interessante plaatsen in

de onmiddellijke omgeving zijn bv. het gerechtshof en de Grote Zavel.

Hoewel dit hotel niet erg groot is, en het aan charme ontbreekt, wordt het

toch aanbevolen voor het comfort en luxe wordt gegarandeerd door het

personeel en de eigenaars.

 +32 2 537 4250  www.nh-hotels.com/hotel/

nh-brussels-stephanie

 nhstephanie@nh-

hotels.com

 rue Jean Stas 32, Jean

Stasstraat 32, Saint-Gilles
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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
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Hotel Mozart 

"Experience Luxury"

Housed in a 17th Century building with character, each of the 50 rooms of

Hotel Mozart has been individually decorated by the owner. Hotel Mozart

remains affordable while being one of the best spots for exploring the city,

located just steps away from the Grand Place.

 +32 2 502 6661  www.hotel-mozart.be/  Rue du Marché aux Fromages 23,

Brussel
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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
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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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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 18de-

eeuws gebouw. De kamers van Hotel Welcome bieden modern comfort

zoals een eigen badkamer met douche of bad en Wifi toegang.

 +32 2 219 9546  www.hotelwelcome.com/  quai au Bois à Bruler 23, Brussel
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