
Amrâth Hôtels 
AMBIANCE • ÉLÉGANCE • RAFFINEMENT



Welkom bij Amrâth Hôtels
Amrâth Hôtels bestaat uit 14 drie- vier- en vijfsterren hotels op unieke en 
centrale locaties in Nederland. Kenmerkend is het comfort, de persoonlijke 
service en het unieke karakter. De veelal centrale ligging van de hotels in de 
steden is minstens zo belangrijk, zowel met het openbaar vervoer als met 
de auto zijn deze gemakkelijk te bereiken.





Ontdek Alkmaar vanuit dit 
4-sterren Amrâth hotel! In de 
ontbijtruimte begin je de dag met 
een uitgebreid ontbijtbuffet met 
uitzicht op de Singelgracht en 
het park. Onze hotelkamers zijn 
modern ingericht. Op loopafstand 
vind je in het centrum een divers 
aanbod aan restaurants!

AMRÂTH HOTEL 
ALKMAAR

FACTS & FIGURES WAT IS ER TE DOEN

» 4-sterren hotel
» 89 hotelkamers
» hotelbar
» Wi-Fi
» betaald parkeren 
   op eigen terrein

» het historisch centrum 
» Sint Laurens Kathedraal
» winkelen in beste winkelstad 
   van Nederland
» strand, duin en bos
» fiets- en wandelroutes 
» TAQA Theater De Vest
» diverse musea
» bezoek aan Amsterdam » 40 minuten van Amsterdam

» 15 minuten naar de kust

» 10 minuten van centrum
» 7 minuten van CS

ALKMAAR



Wandel direct het centrum in van 
Haarlem vanuit dit Amrâth hotel en 
ontdek wat de stad te bieden heeft voor 
jou! Een ideale uitvalsbasis voor de 
shopper of de historicus. Overnacht in 
één van onze ruime kamers, geniet van 
ons uitgebreide ontbijtbuffet, relax in 
onze hotelbar en ontdek het restaurant 
aanbod van de stad! 

AMRÂTH GRAND HOTEL 
FRANS HALS

FACTS & FIGURES WAT IS ER TE DOEN

» 4-sterren hotel
» 82 hotelkamers
» hotelbar
» Wi-Fi
» betaald parkeren 
   onder het hotel
» 1 vergaderzaal

» historische & gastronomische        
   stad Haarlem
» sfeervolle winkelstraten
» fiets- en wandelroutes
» Frans Hals museum
» Teylers museum
» ontdek Haarlem per rondvaart
» bezoek Zandvoort, Bloemendaal,   
   Amsterdam of Alkmaar » 15 minuten van Amsterdam

» 20 minuten naar de kust

» 10 minuten van CS
» in het centrum

HAARLEM



We heten je welkom in ‘A World of 
Luxury by the Sea’. Dit superior 
5-sterren Amrâth hotel heeft alles 
voor een luxueus verblijf! Het hotel is 
dé uitvalsbasis voor strand, duinen, 
shoppen en uitgaan! Ontspan in 
onze Spa & Beauty, laat je culinair 
verrassen in ons restaurant, bar of 
geniet van het uitzicht op zee vanaf 
ons terras. 

GRAND HOTEL 
AMRÂTH KURHAUS

FACTS & FIGURES WAT IS ER TE DOEN

» 5-sterren hotel
» 270 hotelkamers
» restaurant met bar, 
   groot terras
» Spa & Beauty
» Wi-Fi
» conciërge service
» valet parking 
   op eigen terrein
» 10 vergaderzalen

» strandwandeling
» shoppen in Den Haag
» Haags Gemeentemuseum
» Mauritshuis
» Panorama Mesdag
» AFAS Circustheater
» Madurodam
» Vredespaleis
» SEA LIFE » 15 minuten van het centrum

» 15 minuten 
van CS

SCHEVENINGEN



Wij heten je welkom in ‘A World of 
Luxury & Art! Dit 5-sterren Amrâth hotel 
is de plek om Amsterdam te ontdekken. 
Na een dag shoppen of musea bezoeken, 
kun je genieten in onze spa & wellness, 
drink een cocktail in de Bar-Lounge of 
dineer in ons restaurant. Een historische 
ambiance, onze 5-sterren service en de 
indrukwekkende kamers zorgen voor 
een uniek verblijf. 

FACTS & FIGURES WAT IS ER TE DOEN

» 5-sterren hotel
» 205 hotelkamers
» restaurant 
   & Bar-Lounge
» spa, wellness en gym
» conciërge service
» Wi-Fi
» valet parking service
» 8 vergaderzalen

» Anne Frank Huis
» Museumplein
» shoppen in de 9 straatjes
» de molens in Zaanse Schans
» rondvaart over de grachten
» de Dam
» Scheepvaart museum

» 20 minuten van Schiphol

» 10 minuten van centrum
» 5 minuten van CS

GRAND HOTEL 
AMRÂTH AMSTERDAM

AMSTERDAM



Ons long stay hotel is de ideale 
uitvalsbasis om Amsterdam, de 
bollenstreek of Zaanse Schans te 
ontdekken. Verblijf in een modern 
appartement met eigen pantry en maak 
in het hotel gebruik van onze gym, 
entertainment room of lounge. Onze Food 
Market heeft een divers assortiment aan 
lekkernijen.

AMRÂTH APART-HOTEL
SCHIPHOL

FACTS & FIGURES WAT IS ER TE DOEN

» 98 studio’s 
   en appartementen
» food market
» lounge en 
   entertainment room
» was- en fitnessruimte
» Wi-Fi
» parkeren op eigen 
   terrein
» 2 vergaderzalen

» Amsterdamse Bos
» Vondelpark
» musea in Amsterdam
» bollenstreek
» Zaanse Schans
» winkelen in mondain Amstelveen
» fietsverhuur

» 10 minuten van Schiphol

» 20 minuten 
van Amsterdam

BADHOEVEDORP



Loop vanaf deze Gooise Villa zo naar het 
centrum van Hilversum en ontdek de 
restaurants, winkels en musea of bezoek 
Naarden en Blaricum. Geniet culinair 
in ons restaurant van een uitgebreid 
ontbijtbuffet, een lunch of diner. Ontspan 
en geniet van een drankje in onze 
hotelbar!

AMRÂTH HOTEL 
MEDIA PARK HILVERSUM

FACTS & FIGURES WAT IS ER TE DOEN

» 3-sterren hotel
» 46 hotelkamers, 
   16 appartementen
» restaurant & bar
» wellness (sauna)
» Wi-Fi
» nabij het Media Park
» 3 vergaderzalen

» Nederlands Instituut 
   voor Beeld & Geluid
» fietsen in bosrijke omgeving
» historisch Naarden Vesting
» winkelen in Hilversum/Laren
» Loosdrechtse Plassen

» 25 minuten van Amsterdam

» 10 minuten van 
centrum en CS

HILVERSUM



Word lid!

Direct sparen voor besteedbaar tegoed 
geniet van exclusieve voordelen en aanbiedingen

Scan QR-code

Exclusief ledenvoordeel!



5 STERREN

HIGH TEA • € 65,-
DINER • € 75,-

OVERNACHTING • € 199,-

3/4 STERREN

HIGH TEA • € 45,-
DINER • € 55,-

OVERNACHTING • € 99,-

Bestel nu!

Geef een
Amrâth cadeaukaart
cadeau!

Amrâth Saldo
Cadeaukaart

Amrâth Belevenis
Cadeaukaart

Scan QR-code



Ontdek per fiets of per voet de 
veelzijdige omgeving van Hilversum 
gelegen in de Gooi- en Vechtstreek! 
Loop vanuit deze Gooise villa in 10 
minuten naar het centrum. Wees 
welkom in onze hotelbar of restaurant 
voor een heerlijk drankje, ontbijt, lunch 
of diner!

AMRÂTH HOTEL 
LAPERSHOEK

FACTS & FIGURES WAT IS ER TE DOEN

» 4-sterren hotel
» 80 hotelkamers
» restaurant, bar en serre
» Wi-Fi
» gratis parkeren 
   op eigen terrein
» 9 vergaderzalen
» terras

» Nederlands Instituut 
   voor Beeld & Geluid
» Goois bos- en heidegebied
» Loosdrechtse Plassen
» Lage en Hooge Vuursche   
   natuurgebied
» winkelen in Hilversum, Laren  
   of Amsterdam
» fiets- en wandelroutes » 25 minuten van Amsterdam

» 40 minuten van Schiphol

» 10 minuten van centrum
» 3 minuten van 

Sportpark station

HILVERSUM



Wij verwelkomen je graag op de 
Amersfoortse Berg, nabij het 
indrukwekkende bosgebied Klein 
Zwitserland. Overnacht in één van onze 
kamers, geniet van een uitgebreid 
ontbijtbuffet, relax in de hotelbar en 
ontdek de gezellige binnenstad van 
Amersfoort!

AMRÂTH BERGHOTEL
AMERSFOORT

FACTS & FIGURES WAT IS ER TE DOEN

» 4-sterren hotel
» 88 hotelkamers
» restaurant & bar
» Wi-Fi
» parkeren op eigen 
   terrein
» 16 vergaderzalen

» Het Mondriaanhuis
» Dierenpark Amersfoort
» Thermen Soesterberg
» Kunsthal kAdE
» Flint theater
» de Soesterduinen
» fietsen in bosrijke omgeving
» winkelen in de binnenstad

» 25 minuten van Utrecht
» 45 minuten van Amsterdam

» 20 minuten van 
centrum en CS

AMERSFOORT



Het natuurlijke 4-sterren hotel gelegen 
tussen Rotterdam The Hague Airport 
en groen Overschie. Laat je verrassen 
door het rondom gelegen natuurgebied. 
Oprechte en persoonlijke gastvrijheid, 
dat is waar het Amrâth Airport Hotel 
Rotterdam om draait.

AMRÂTH AIRPORT 
HOTEL ROTTERDAM

FACTS & FIGURES WAT IS ER TE DOEN

» 4-sterren hotel
» 99 hotelkamers 
» restaurant & bar
» Wi-Fi
» parkeren op eigen 
   terrein
» nabij vliegveld 
   Rotterdam
» 9 vergaderzalen

» Euromast
» winkelen in de binnenstad
» Kunsthal Rotterdam
» Maritiem Museum
» Markthal
» Diergaarde Blijdorp
» het Kralingse bos

» 3 minuten van Airport Rotterdam

» 15 minuten van 
centrum en CS

ROTTERDAM



Heerlijk winkelen in één van de vele 
winkelstraten, ontspannen op één van 
de terrassen of een bezoek brengen 
aan de vele bezienswaardigheden die 
Eindhoven te bieden heeft, dat doe je 
vanuit dit Amrâth hotel. Op 5 minuten 
loopafstand van het hotel ligt het 
Stadswandelpark en het Parktheater. 

AMRÂTH HOTEL 
EINDHOVEN

FACTS & FIGURES WAT IS ER TE DOEN

» 3-sterren hotel
» 60 hotelkamers
» Wi-Fi
» parkeren op eigen 
   terrein
» nabij vliegveld 
   Eindhoven

» Eindhoven Designstad
» Philips museum
» Leender- en Strabechtse  
   heide
» winkelen in de binnenstad
» Strijp-S, activiteiten- 
   en uitgaansgebied
» Down Town Gourmet Market
» Van Abbemuseum » 30 minuten van Den Bosch

» 20 minuten 
van centrum

EINDHOVEN



Dit is de ideale locatie voor een 
veelzijdig weekendje weg. Rondom het 
hotel vind je vele winkels, restaurants 
en gezellige barretjes en ook de 
natuur is op loopafstand bereikbaar! 
In Heerlen kunt u tevens uw ogen 
uitkijken bij de vele monumenten en 
bezienswaardigheden.

TULIP INN HEERLEN 
CITY CENTRE

FACTS & FIGURES WAT IS ER TE DOEN

» 3-sterren hotel
» 56 hotelkamers
» ontbijt restaurant
» Wi-Fi
» parkeergelegenheid 
   nabij hotel
» 2 vergaderzalen

» Gaia Zoo
» Parkstad Limburg theater
» Mijn- en Thermenmuseum
» Kasteel Hoensbroek
» Mondo Verde
» Schutterspark
» Brunssummerheide
» Kinderstad
» Blotenvoetenpad
» Sprookjesbos

» 25 minuten van Maastricht

» 1 minuut van centrum
» 7 minuten van CS

HEERLEN



Amrâth Hotel Bigarré is met haar 
historische ambiance gelegen in het 
centrum van de bourgondische stad 
Maastricht aan de oever van de Maas. 
Het hotel is op slechts 3 minuten 
loopafstand van de Markt. 
Het Vrijthof, het Onze Lieve 
Vrouweplein en het station liggen op 
10 minuten loopafstand van het hotel.

FACTS & FIGURES WAT IS ER TE DOEN

» 4-sterren hotel
» 41 hotelkamers
» Wi-Fi
» betaald parkeren in 
   achtergelegen garage

» historische centrum 
   van Maastricht
» Bonnefantenmuseum
» de Bisschopsmolen, bakkerij 
   en watermolen
» Fort Sint Pieter 
» de Kazematten
» fiets- en wandelroutes
» Grotten Noord

» 3 minuten 
van centrum

AMRÂTH HOTEL 
BIGARRÉ

» 60 minuten van Eindhoven
» 25 minuten van Heerlen

MAASTRICHT



Dit Amrâth hotel is gelegen aan het 
Vrijthof, het beroemdste plein van 
Maastricht. De stad van gastronomie, 
cultuur en nachtleven! Geniet van 
het winkelaanbod en het historisch 
centrum direct als je het hotel 
uitloopt. Maak gratis gebruik van 
het verwarmde binnenzwembad van 
Amrâth Grand Hotel l’Empereur dat 
op loopafstand ligt. 

AMRÂTH HOTEL 
DUCASQUE

FACTS & FIGURES WAT IS ER TE DOEN

» 4-sterren hotel
» 45 hotelkamers
» Wi-Fi
» betaald parkeren 
   tegenover hotel
» gelegen aan het 
   beroemde Vrijthof

» historisch stadscentrum
» Bonnefantenmuseum
» de Bisschopsmolen, bakkerij  
   en watermolen
» Fort Sint Pieter 
» de Kazematten
» St. Servaas Basiliek
» fiets- en wandelroutes
» Grotten Noord » 60 minuten van Eindhoven

» 25 minuten van Heerlen

» in het centrum
» 10 minuten van CS

MAASTRICHT



Ontdek Maastricht vanuit dit Amrâth 
hotel gelegen in de hippe wijk 
Wyck! Ontspan in ons verwarmde 
binnenzwembad, geniet bourgondisch 
in ons restaurant of vertoef in onze 
binnentuin. Loop naar het centrum 
vol met gezellige terrassen, een ruim 
winkelaanbod, maak een rondvaart over 
de Maas of breng een bezoek aan de 
mergelgrotten!

FACTS & FIGURES WAT IS ER TE DOEN

» 4-sterren hotel
» 149 hotelkamers
» zwembad
» restaurant & bar
» Wi-Fi
» betaald parkeren 
   in eigen garage
» 7 vergaderzalen

» historische centrum 
   van Maastricht
» Bonnefantenmuseum
» de Bisschopsmolen, bakkerij 
   en watermolen
» Fort Sint Pieter 
» de Kazematten
» fiets- en wandelroutes
» Grotten Noord » tegenover het CS

» 10 minuten 
van centrum

AMRÂTH GRAND HOTEL
DE L’EMPEREUR

MAASTRICHT



Welkom 
bij één van onze 14 hotels

Alkmaar
AMRÂTH HOTEL ALKMAAR 
Geestersingel 15
1815 GA Alkmaar
T   072 518 61 86
E   info@amrathalkmaar.nl
W  amrathhotelalkmaar.nl

Haarlem
AMRÂTH GRAND HOTEL FRANS HALS
Damstraat 10
2011 HA Haarlem
T   023 518 18 18 
E   info@franshalshotel.nl
W  amrathhotelhaarlem.nl

Den Haag-Scheveningen
GRAND HOTEL AMRÂTH 
KURHAUS
Gevers Deynootplein 30
2586 CK Den Haag
T   070 416 26 36
E   info@amrathkurhaus.com
W  amrathkurhaus.com

Amsterdam
GRAND HOTEL AMRÂTH 
AMSTERDAM
Prins Hendrikkade 108
1011 AK Amsterdam
T   020 552 00 00
E   info@amrathamsterdam.com
W  amrathamsterdam.com

Badhoevedorp
AMRÂTH APART-HOTEL SCHIPHOL
Meidoornweg 2
1171 JW Badhoevedorp
T   020 225 86 46
E   info@amrathaparthotelschiphol.nl
W  amrathaparthotelschiphol.nl

Hilversum
AMRÂTH HOTEL MEDIA PARK 
HILVERSUM
Koninginneweg 30
1217 LA Hilversum
T   035 623 24 44
E   info@amrathhotelmediaparkhilversum.nl
W  amrathhotelmediaparkhilversum.nl

Hilversum
AMRÂTH HOTEL LAPERSHOEK 
ARENAPARK
Utrechtseweg 16
1213 TS Hilversum
T   035 623 13 41
E   info@lapershoek.nl
W  amrathhotelhilversum.nl

Amersfoort
AMRÂTH BERGHOTEL AMERSFOORT
Utrechtseweg 225
3818 EG Amersfoort
T   033 422 42 22
E   info@amrathberghotelamersfoort.nl
W  amrathberghotelamersfoort.nl

Rotterdam
AMRÂTH AIRPORT HOTEL ROTTERDAM
Vliegveldweg 59-61
3043 NT Rotterdam
T   010 462 55 66
E   info@amrathairporthotelrotterdam.nl
W  amrathairporthotelrotterdam.nl

Eindhoven
AMRÂTH HOTEL EINDHOVEN
Leenderweg 80
5615 AB Eindhoven
T   040 212 10 12
E   info@amrathhoteleindhoven.nl
W  amrathhoteleindhoven.nl

Heerlen
TULIP INN HEERLEN CITY CENTRE 
Wilhelminaplein 17
6411 KW Heerlen
T   045 574 13 55
E   info@tulipinnheerlencitycentre.nl
W  tulipinnheerlencitycentre.nl

Maastricht
AMRÂTH HOTEL BIGARRÉ
Van Hasseltkade 8
6211 CC Maastricht
T   043 310 03 10
E   info@amrathhotelbigarre.nl
W  amrathhotelbigarre.nl

Maastricht
AMRÂTH HOTEL DUCASQUE
Helmstraat 14
6211 TA Maastricht
T   043 321 43 43
E   info@hotelducasque.nl
W  amrathhotelducasque.nl

Maastricht
AMRÂTH GRAND HOTEL DE 
L'EMPEREUR
Stationsstraat 2
6221 BP Maastricht
T   043 321 38 38
E   info@hotel-empereur.nl
W  amrathhotelempereur.nl
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