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Hotel Bristol Stephanie 

"Noorse Luxe op de Louisalaan"

Dit hotel biedt een aangename combinatie van elegantie en ruim comfort.

Bij de renovatie in 1996 werden de kamers behandeld met gezellige

Scandinavische accenten en extra modern comfort. Er zijn ook anti-

allergie vertrekken en kamers uitgerust met kitchenette. Ontspan in de

Stefany's bar of in het restaurant Le Chalet d'Odin waar U kan kiezen uit

een ruime selectie van nationale en internationale gerechten en

vegetarische heerlijkheden.

 +32 2 543 3311  www.thonhotels.com/hote

ls/countrys/belgium/brusse

ls/hotel-bristol-stephanie/

 bristol@thonhotels.be  avenue Louise 91, Louizalaan

91, Brussel

 by zevhonith   

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  en.steigenberger.com/Brussels/Stei

genberger-Grandhotel

 avenue Louise 71, Brussel

 by Booking.com 

Best Western Premier Carrefour De

L'Europe 

"Modern Hotel kortbij de Grote Markt"

Dit hotel is ook gekend als het kruispunt van Europa omdat het ideaal

gelegen is tussen de Grote Markt en Brussel Centraal. De kamers zijn licht

en ruim door de mooie grote ramen. Zij bieden alle comfort dat men kan

verwachten van een viersterren hotel. Het personeel is vriendelijk,

professioneel en meertalig. Er is overvloedig parkeerruimte beschikbaar.

 +32 2 504 9400  www.carrefourhotel.be/  info@carrefourhotel.be  rue du Marché aux Herbes

110, Grasmarkt 110, Brussel

New Hotel Charlemagne 

"Europese Mix in Brussel"

Dit hotel is gelegen in het hart van het Europees kwartier. Het EU

hoofdkwartier en het Europees Parlement zijn op wandelafstand. Zakelijke

reizigers en toeristen zullen zich hier ongetwijfeld thuis voelen en dit is

zeker een gebruikelijke stek voor verblijf en bezoek van EU personeel.

Alle kamers zijn uitgerust met eigen bad en douche. In de Bar de l'Europe

van het hotel kan u genieten van heerlijke cocktails en van een selectie

aan Belgische bieren. Toeristen hebben de mogelijkheid om Brussel per
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fiets te ontdekken via een vooraf uitgestippeld parcours.

 +32 2 230 2135  www.new-hotel.com/  brusselscharlemagne@new-

hotel.com

 boulevard Charlemagne 25,

Karoel de Grotelaan 25,

Brussel

 by KassandraBay   

Bedford Hotel & Congress Centre 

"Modern Hotel in het Stadscentrum"

Dit grote hotel is zeer goed gelegen op slechts een steenworp van

deGrote Markt/Grande Place. Hoewel het recent werd gerestaureerd,

behield het de charme van een groot, modern, viersterren hotel. Alle

kamers hebben een eigen badkamer met de nodige voorzieningen en een

selectie van in-house filmen ter vermaak. 's Avonds kan U in de lounge

genieten van live pianomuziek. Wanneer U met de wagen reist is dit een

van de weinige hotels in het centrum met een enorm grote parkeergarage.

 +32 2 507 0000  www.hotelbedford.be/  info@hotelbedford.be  rue du Midi 135, Zuidstraat

135, Brussel

 by KassandraBay   

Atlas Hotel Brussels 

"Hotel op een Pittoreske Locatie"

Dit hotel bevindt zich tussen het St-Catharinaplein en de beurs. De

omgeving is één van de meest schilderachtige van Brussel en is op slechts

vier minuten wandelen van de Grote Markt. De moderne kamers hebben

allemaal een eigen badkamer en toilet, alsook al het nodige comfort. Vijf

kamers hebben een kitchenette, en voor langere verblijven zijn er vijf

duplexflats. Dit hotel is ideaal voor lange vakanties, families met kinderen,

en zakelijke vergaderingen.

 +32 2 502 6006  www.atlas-hotel.be  info@atlas-hotel.be  rue du Vieux-Marché aux

Grains 30, Oude Graanmarkt

30, Brussel

 by Casa Velas Hotel   

Crowne Plaza Brussels 

"Oude Charme Ontmoet Moderne Tuit"

Dit Belle-époque hotel, het vroegere Palace Hotel, combineert oude

charme met moderne tuit. De kamers zijn goed uitgerust en bieden alle

comfort dat je zou verwachten. Crowne Plaza Brussels beschikt over een

Crowne Clubverdieping, die voorziet in een privé lounge voor ontbijt en

een business centrum. Crowne Plaza bevindt zich kortbij De Kruidtuin,

Brussel Noord en het grote shopping center City 2.

 www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/brussels/brub

e/hoteldetail

 rue Gineste 3, Ginestestraat 3, Saint-Josse-ten-Noode

 by Booking.com 

Thon Hotel Brussels City Centre 

"Luxueus Hotel kortbij het Rogier

Metrostation."

The Thon Hotel Brussels City Center was eerder bekend als het Tulip Inn

Brussels Boulevard. Alhoewel de naam veranderd is, kunnen de reizigers

er zeker van zijn dat de kwaliteit van de bediening niet is aangetast. De

kamers zijn zeer ruim en mooi aangekleed. Ze hebben allemaal een eigen

badkamer en toilet, haardroger, televisie, radio, telefoon, broekenpers, en

de mogelijkheid om koffie en thee maken. De locatie is een grote plus; het

luxueuze hotel is kortbij het Rogier metrostation, wat openbaar vervoer

zeer eenvoudig maakt.
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 +32 2 205 1511  www.thonhotels.com/brus

selscitycentre

 brusselscitycentre@thonho

tels.be

 avenue du boulevard 17,

Saint-Josse-ten-Noode

 by Booking.com 

Courtyard Brussels 

"Handig bij de Luchthaven"

Het Courtyard Brussels is een populair zakenhotel vlakbij de Brusselse

luchthaven. Elke kamer heeft hogesnelheids-internet en een ruime

werkhoek. De Zinc Bar & Brasserie van het hotel heeft een uitgebreid

drank- en eetmenu. Bezoek de website voor reservaties en andere

informatie.

 +32 2 337 0808  www.marriott.com/hotels/travel/bru

cy-courtyard-brussels/

 avenue des Olympiades 6,

Olympiadenlaan 6, Evere

 by Booking.com 

Holiday Inn Brussels Airport 

"Comfortabel Hotel nabij de Luchthaven"

Modern comfort en kwaliteitsservice markeren dit hotel gelegen buiten

het stadscentrum, op enkele minuten van Zaventem luchthaven. De

kamers zijn uitgerust met extra brede bedden, eigen badkamers,

haardrogers en broekenpersen. In het restaurant Uptown kan U genieten

van een heerlijk ontbijt en in de namiddag en 's avonds kan U er kiezen uit

een waaier van internationale gerechten. Als alternatief, kan U de hele

dag snacken in de gezellige Downtown bar.

 +32 2 720 5865  www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/

en/brussels/bruap/hoteldetail

 rue Holiday 7, Holidaystraat 7, Diegem

 by Booking.com 

Thon Hotel Brussels Airport 

"Kortbij het NATO hoofdkwartier"

Dit hotel is gelegen in het bedrijvenpark van de luchthaven en kortbij het

hoofdkwartiervan de NATO. Alle kamers zijn uitgerust met televisie,

telefoon en een eigen badkamer met douche of bad. Er zijn ook de

zogenaamde slimme hotelkamers beschikbaar met

computeraansluitingen en zakelijke faciliteiten. Er is een parking voor

gasten. Dit hotel is niet zo geschikt voor toeristen die Brussel willen

bezichtigen, maar het is perfect voor hen die een tussenstop maken.

 +32 2 721 7777  www.thonhotels.be/bruss

elsairport

 brusselsairport@thonhotel

s.be

 avenue des Bouleaux 4,

Berkenlaan 4, Diegem

 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  www.accorhotels.com/gb/hotel-046

7-novotel-brussels-

airport/index.shtml

 avenue Léonard de Vinci 25, Leonardo

da Vincilaan 25, Zaventem
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 by Booking.com 

Sheraton Brussels Airport Hotel 

"Recht Tegenover de Vertrekhal"

Rond de luchthaven van Zaventem zijn veel hotels, maar het Sheraton is

het enige dat niet moet voorzien in een shuttle dienst. The lobby ligt juist

tegenover de vertrekhal. Op zondag, bieden ze een Jazz brunch aan.

 +32 2 710 8000  www.sheratonbrusselsairport.com/  place des Héros, Heldenplein,

Zaventem
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