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WELKOM BIJ

AMRÂTH HÔTELS
Amrâth Hôtels bestaat uit 11 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.
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Amrâth Hotel Alkmaar ligt vlakbij het historische centrum van Alkmaar. In de
ontbijtruimte begint u de dag rustig onder het genot van een uitgebreid buffet met
uitzicht op de Singelgracht en het park. Om bij te komen van een enerverende dag
geniet u van een drankje in de sfeervolle bar met op de achtergrond vrolijke muziek
die uit de jukebox klinkt.
De 90 deluxe kamers en suites van Amrâth Hotel Alkmaar zijn standaard voorzien van
alle gangbare moderne faciliteiten, die u mag verwachten van een 4-sterrenhotel.
Het hotel heeft geen eigen restaurant maar is op korte afstand van het centrum
gelegen, waar u een diversiteit aan restaurants vindt. Het Centraal Station van
Alkmaar bevindt zich op slechts 7 minuten loopafstand.

BEREIKBAARHEID

» 40 minuten
van Amsterdam
» 15 minuten
naar de kust

Alkmaar is een stad die onder meer dankzij haar ligging talrijke mogelijkheden voor
een afwisselend verblijf biedt. Vanuit Amrâth Hotel Alkmaar verkent u gemakkelijk
het mooie Alkmaar met haar historische gebouwen, verborgen steegjes en
natuurlijk de beroemde Kaasmarkt. Nabij de prachtige St. Laurenskerk vindt u
onder andere het Stedelijk Museum Alkmaar en het TAQA Theater De Vest. Het grote
winkelaanbod is goed voor uren shoppen. Uitwaaien kan op één van de nabijgelegen
Noordzeestranden. Het hotel biedt tegen betaling en op basis van beschikbaarheid
parkeergelegenheid op eigen terrein aan.

» 7 minuten
van CS

FACTS & FIGURES

WAT IS ER TE DOEN

• 4-sterren hotel
• 90 hotelkamers
• hotelbar
• gratis Wi-Fi
• parkeren op eigen terrein
• in het centrum van Alkmaar

• bezoek aan historisch centrum
• Sint Laurens Kathedraal
• winkelen in beste winkelstad van Nederland
• strand, duinen en bos
• ANWB fietsroutes
• Wandelnetwerk routes
• TAQA Theater De Vest
• bezoek aan Amsterdam

GEESTERSINGEL 15 1815 GA ALKMAAR • T. 072 518 6186
E. INFO@AMRATHALKMAAR.NL • W. WWW.AMRATHHOTELALKMAAR.NL
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Amrâth Grand Hotel Frans Hals is een prachtig 4-sterrenhotel, gelegen in het
levendige centrum van Haarlem. Wandel vanuit het hotel direct het gezellige
Haarlem in en bewonder de indrukwekkende gebouwen, charmante pleinen en
sfeervolle winkelstraten.
De 82 stijlvolle hotelkamers van Amrâth Grand Hotel Frans Hals zijn van alle
moderne gemakken voorzien en beschikken allen over gratis Wi-Fi. Start de dag
goed met een smakelijk ontbijt in het hotel en voor een gezellige afsluiting van de
dag beschikt het hotel over een sfeervolle bar. In hetzelfde pand, toegankelijk via de
lobby van het hotel, bevindt zich een Italiaans restaurant genaamd Diga. Tevens vindt
u binnen een straal van 150 meter tal van gezellige restaurants. Daarnaast heeft het
hotel een multifunctionele zaal voor vergaderingen of informele gelegenheden tot
40 personen.

BEREIKBAARHEID

» 15 minuten
van Amsterdam
» 20 minuten
naar de kust

Haarlem is een sfeervolle stad die zich kenmerkt door de vele mooie binnenhofjes en
monumentale panden. Bezoek bijvoorbeeld het Teylers Museum en het Frans Hals
Museum. Of houdt u meer van shoppen? Haarlem staat bekend als één van de beste
winkelsteden van Nederland. Het strand van Zandvoort is gemakkelijk te bereiken,
hier kunt u heerlijk uitwaaien of genieten van een lange strandwandeling. U kunt
tegen betaling parkeren in de parkeergarage die zich onder het hotel bevindt.

» 10 minuten
van CS

FACTS & FIGURES

WAT IS ER TE DOEN

• 4-sterren hotel
• 82 hotelkamers
• 1 vergaderzaal
• hotelbar
• gratis Wi-Fi
• betaald parkeren onder het hotel
• in het centrum van Haarlem

• historische stad Haarlem
• fiets- en wandeltochten
• dagje Zandvoort
• Frans Hals museum
• dagje Amsterdam

DAMSTRAAT 10 2011 HA HAARLEM • T. 023 518 1818
E. INFO@HOTELFRANSHALS.NL • W. WWW.AMRATHHOTELHAARLEM.NL
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Het luxe 5-sterrenhotel Grand Hotel Amrâth Amsterdam is gevestigd in het prachtige
Scheepvaarthuis, een 100 jaar oud monument dat als eerste geheel gebouwd is in
Amsterdamse school stijl. Een unieke locatie in het centrum, waar u zich waant in
een World of Luxury and Art.
Het 5-sterren deluxe hotel heeft 205 kamers, waarvan 22 suites, verschillende
vergader-/banquet zalen, een restaurant, een bar-lounge en een spa & wellness
centrum. Het hotel biedt kamers in Amsterdamse-school stijl, met hoge plafonds
en grote ramen met natuurlijk daglicht. In de historische ambiance van de BarLounge, met uitzicht op de grachten, geniet u in een intieme setting van een divers
aanbod aan dranken, een lichte lunch, uitgebreide high-tea of een verfijnd diner.
Restaurant Seven Seas is dagelijks geopend voor ontbijt en kan tevens gereserveerd
worden voor private dining. De 8 zalen van het hotel, inclusief de indrukwekkende
Beraadzaal, bieden ruimte voor kleine vergaderingen en grote evenementen tot 250
personen. Voor alle hotelgasten wordt het gebruik van Wi-Fi, minibar, Nespresso
koffiefaciliteiten en toegang tot de Spa & Wellness kosteloos aangeboden.
BEREIKBAARHEID

» 20 minuten
van Schiphol

» 10 minuten
van centrum
» 5 minuten
van CS

Grand Hotel Amrâth Amsterdam ligt op slechts 5 minuten loopafstand van het
Centraal Station, waar u bus-, tram- en metroverbindingen vindt met alle delen van
de stad. Het hotel beschikt over een eigen parkeergarage met een betaalde valet
parking service.

FACTS & FIGURES

WAT IS ER TE DOEN

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

• Anne Frankhuis
• Museumplein
• shoppen in de 9 straatjes
• de molens in Zaanse Schans
• rondvaart over de grachten
• de Dam
• Scheepvaart museum

PRINS HENDRIKKADE 108 1011 AK AMSTERDAM • T. 020 552 0000
E. INFO@AMRATHAMSTERDAM.COM • W. WWW.AMRATHAMSTERDAM.COM
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Amrâth Apart-Hotel Schiphol Badhoevedorp is gelegen net onder de rook van
Amsterdam, in de directe nabijheid van Schiphol en in omgeving van de Ringvaart
en de Nieuwemeerdijk.
Het hotel, geschikt voor langere verblijven vanaf 6 nachten, biedt 98 studio’s en
flexibel in te richten appartementen, variërend in grootte en aantal kamers. Zowel
de studio’s als appartementen zijn voorzien van badkamer met douche en toilet en
beschikken daarnaast over een eigen pantry met koelkast, magnetron, spoelbak en
keukenbenodigdheden. Alle kamers en appartementen hebben een slaapgedeelte
met luxe boxspringbedden en een zit- en werkgedeelte. De Food Market met
aangrenzende lounge is de centrale huiskamer van het hotel waar ontbijt-, lunchen diner items verkrijgbaar zijn. Overige faciliteiten betreffen een online in- en
uitchecksysteem, 24-uurs host/hostess service, een wasruimte, een fitness, een
entertainment room en twee vergaderzalen.

BEREIKBAARHEID

Amrâth Apart-Hotel Schiphol Badhoevedorp is een prima uitvalsbasis voor een
bezoek aan Amsterdam, de bollenstreek of Zaanse Schans met haar Oudhollandse
huisjes. Het hotel is via een betaalde taxi service gemakkelijk bereikbaar vanaf
Schiphol en biedt een ruime bewaakte parkeergelegenheid op eigen terrein.

» 10 minuten » 20 minuten van
van luchthaven
Amsterdam
Schiphol

FACTS & FIGURES

WAT IS ER TE DOEN

• 98 studio’s en appartementen
• 2 vergaderzalen
• food market
• lounge en entertainment room
• was- en fitnessruimte
• gratis Wi-Fi
• bewaakt parkeren op eigen terrein
• in directe nabijheid Schiphol

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

MEIDOORNWEG 2 1171 JW BADHOEVEDORP • T. 020 225 8646
E. INFO@AMRATHAPARTHOTELSCHIPHOL.NL • W. WWW.AMRATHAPARTHOTELSCHIPHOL.NL
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Het luxe Grand Hotel Amrâth Kurhaus ligt direct aan het strand en de boulevard van
Scheveningen. Geniet tijdens uw verblijf van het strand en de duinen, de cultuur, vele
uitgaansgelegenheden en het uitgebreide wellnessaanbod.
De 270 kamers van het Grand Hotel Amrâth Kurhaus zijn smaakvol en klassiek
ingericht. Alle kamers hebben extra lange, comfortabele bedden, een bureau en
minibar. Het merendeel van de kamers heeft uitzicht op zee. Het hotel biedt room
service en kosteloos gebruik van Wi-Fi door het gehele hotel. Op culinair gebied
komt u in het hotel niets te kort in restaurant Waves, daarnaast vindt u op en rondom
de boulevard talloze eeetgelegenheden. Het hotel beschikt over 10 multifunctionele
en ruime zalen, waaronder de indrukwekkende Kurzaal en Serre met het beroemde
vogeltjesplafond. De Kurhaus Spa & Beauty met zwembad, sauna’s, fitness en een
keur aan schoonheidsbehandelingen maken het hotel daarnaast tot de ultieme
locatie voor ontspanning.

BEREIKBAARHEID

» 15 minuten
van het centrum

De Haagse binnenstad is binnen 10 minuten te bereiken en is perfect om te winkelen
of een bezoek te brengen aan één van de diverse bezienswaardigheden zoals het
Haags gemeente museum of Panorama Mesdag. Tegen betaling biedt het hotel valet
parking service.

» 10 minuten
van CS

FACTS & FIGURES

WAT IS ER TE DOEN

• 5-sterren hotel
• 270 hotelkamers
• 10 vergaderzalen
• restaurant & bar, groot terras
• wellness
• gratis minibar
• gratis Wi-Fi
• conciërge service
• valet parking op eigen terrein

• strandwandeling
• Haags Gemeentemuseum
• Mauritshuis
• Panorama Mesdag
• AFAS Circustheater
• Madurodam
• Vredespaleis

GEVERS DEYNOOTPLEIN 30 2586 CK DEN HAAG • T. 070 416 2636
E. INFO@AMRATHKURHAUS.COM • W. WWW.AMRATHKURHAUS.COM
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Amrâth Hotel Lapershoek Arenapark is gevestigd in een monumentale Gooische villa
en is gelegen in een parkachtige omgeving aan de rand van Hilversum. De omgeving
biedt tal van mogelijkheden voor ontspanning. Het levendige centrum van Hilversum
is op slechts 10 minuten loopafstand gelegen.
Het hotel beschikt over 80 comfortabele en in 2017 geheel gerenoveerde hotelkamers,
een gezellig restaurant met serre, bar en terras en 10 goed geoutilleerde zalen voor
zakelijke bijeenkomsten of feestelijke gelegenheden tot 400 personen. In het gehele
hotel kunt u kosteloos gebruik maken van Wi-Fi. Zowel voor een zakelijk verblijf als
een ontspannen weekend weg bent u hier aan het goede adres.

BEREIKBAARHEID

» 25 minuten
» 10 minuten
van Amsterdam van centrum
» 40 minuten
» 3 minuten
van Schiphol van Sportpark
station

Ontdek Mediastad Hilversum in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, of
geniet van een wandeling of fietstocht in de prachtige omgeving van de Gooi- en
Vechtstreek. In Laren kunt u naar hartenlust shoppen, Amsterdam en Utrecht zijn
per trein binnen 20 minuten te bereiken. Het hotel is gunstig gesitueerd ten opzichte
van de A1 en A27. Daarnaast is het hotel uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer.
Het hotel beschikt over een ruime gratis parkeergelegenheid welke plaats biedt aan
200 auto’s.

FACTS & FIGURES

WAT IS ER TE DOEN

• 4-sterren hotel
• 80 hotelkamers
• 10 vergaderzalen
• restaurant, bar en serre
• gratis Wi-Fi
• gratis parkeren op eigen terrein
• nabij het centrum van Hilversum

• Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid
• Goois bos- en heidegebied
• Loosdrechtse Plassen
• Lage en Hooge Vuursche natuurgebied

UTRECHTSEWEG 16 1213 TS HILVERSUM • T. 035 623 1341
E. INFO@LAPERSHOEK.NL • W. WWW.AMRATHHOTELHILVERSUM.NL
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Media park
Hilversum

Amrâth Hotel Media Park Hilversum ligt in een rustige Gooische villawijk in
Hilversum, nabij het prachtige Raadhuis van Dudok. Het hotel is gesitueerd in een
villa uit begin 19e eeuw, de appartementen liggen op 400 meter afstand in een
voormalig klooster: ’Het Lieve Vrouwenhuis’. Op loopafstand van dit karakteristieke
hotel vindt u het gezellige centrum en het Media Park.
Het hotel heeft 46 comfortabele één en tweepersoonskamers en 16 moderne
appartementen. Het restaurant is dagelijks geopend voor ontbijt en van maandag
tot en met zaterdag voor diner. Hier geniet u in warme en huiselijke sfeer van
internationaal georiënteerde gerechten op basis van duurzame en eerlijke producten.
De serre van het restaurant is beschikbaar voor informele gelegenheden in besloten
gezelschap. Het hotel biedt 3 vergaderruimtes, allen met daglicht, voor kleine
vergaderingen of grotere groepen tot 60 personen. Als hotelgast kunt u kosteloos
gebruik maken van de sauna.

BEREIKBAARHEID

Het hotel is op 700 meter van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid gelegen,
in de directe nabijheid van het Media Park. Maak tijdens uw verblijf zeker eens
een uitstapje naar de Loosdrechtse Plassen of bezoekt u de historische plaatsen
Naarden en Blaricum. Het hotel biedt gratis parkeergelegenheid op eigen terrein.

» 25 minuten van » 10 minuten van
Amsterdam
centrum en CS

FACTS & FIGURES

WAT IS ER TE DOEN

• 3-sterren hotel
• 46 hotelkamers, 16 appartementen
• 3 vergaderzalen
• restaurant & bar
• wellness (sauna)
• gratis Wi-Fi
• nabij het Media Park
• nabij het centrum en het station

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

KONINGINNEWEG 30 1217 LA HILVERSUM • T. 035 623 2444
E. INFO@AMRATHHOTELMEDIAPARKHILVERSUM.NL • W. WWW.AMRATHHOTELMEDIAPARKHILVERSUM.NL
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MELD U NU AAN VIA
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amrâth

belevenis
cadeaukaart
high tea, diner,
overnachting

3/4 STERREN

5 STERREN
HIGH TEA • € 65,-

HIGH TEA • € 45,DINER • € 55,OVERNACHTING • € 99,-

DINER • € 75,OVERNACHTING • € 199,-

ONLINE
VERKRIJGBAAR
IN ONZE
WEBSHOP
U VINDT ALLE CADEAUKAARTEN OP
WWW.AMRATHHOTELS.NL/CADEAUKAARTEN

Heeft u geen cadeau inspiratie? Met de Amrâth

Met keuze uit verschillende 3, 4 en 5 sterren

Belevenis cadeaukaart of Amrâth Saldo

hotels verspreid door het land, geven de

cadeaukaart heeft u een leuk en origineel

cadeaukaarten van Amrâth Hôtels genoeg

cadeau in handen.

aanleiding voor een inspirerende citytrip, een
culinair avontuur of een ontspannen weekend
weg.

Bestel
nu!
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4-sterren Amrâth Hotel & Thermen Born-Sittard is een wellnesshotel, centraal
gelegen in het prachtige Limburgse heuvellandschap, aan de rand van het
Limbrichter bos. Het hotel ligt op korte afstand van Maastricht, België en Duitsland.
Het hotel beschikt over 59 hotelkamers, 3 multifunctionele en vernieuwde
vergaderzalen, een gezellig restaurant met aangrenzend terras, sfeervolle hotelbar
en een fitness ruimte. Het moderne wellnesscomplex van 2000 m2 is toegankelijk
vanuit het hotel en alle faciliteiten kunnen voor gasten tegen een gereduceerde
prijs worden gebruikt. Er zijn tal van manieren om je vrije tijd hier te spenderen.
Verschillende sauna’s, zwembaden, kruiden- en stoombaden, Hamam, een restaurant
en een massage- en beautycentrum met een gevarieerde keuze aan massages en
schoonheidsbehandelingen. Dit alles maakt het hotel tot een uitstekende keuze
voor een ontspannen weekend weg. De 3 vergaderzalen bieden ruimte aan kleine of
grotere gezelschappen tot 220 personen.

BEREIKBAARHEID

» 20 minuten
van Maastricht
» 10 minuten van
CS Sittard

U kunt per fiets of te voet de prachtige omgeving verkennen, een boottochtje maken
over de Maas of de mondaine steden Maastricht en Sittard bezoeken. Kortom
Amrâth Hotel & Thermen Born-Sittard is de ideale plek voor een korte vakantie met
veel rust, ruimte en comfort, maar ook voor een zakelijk verblijf biedt het hotel volop
mogelijkheden. Amrâth Hotel & Thermen Born-Sittard is direct gelegen aan de A2
en is goed bereikbaar met de auto. U kunt bij het hotel gratis parkeren.

FACTS & FIGURES

WAT IS ER TE DOEN

• 4-sterren hotel
• 59 hotelkamers
• 3 vergaderzalen
• restaurant & bar
• fitness ruimte
• thermencomplex
• gratis Wi-Fi
• gratis parkeren op eigen terrein
• gelegen aan de snelweg A2

• relaxen in de thermen
• bezoek Maastricht of Sittard
• Maasmechelen Village outlet shopping
• diverse wandel- en fietstochten
• indoor skiën Snow World Landgraaf

LANGEREWEG 21 6121 SB BORN • T. 046 485 1666
E. INFO@AMRATHHOTELTHERMENBORN.NL • W. WWW.AMRATHHOTELTHERMENBORN.NL
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Het 3-sterrenhotel Tulip Inn Heerlen City Centre is gevestigd in een monumentaal
art deco pand in het centrum van het Limburgse Heerlen. Rondom het hotel vindt u
vele winkels, restaurants en gezellige barretjes en ook de natuur is op loopafstand
bereikbaar. Dit is de ideale locatie voor een veelzijdig weekendje weg!
Het hotel beschikt over 56 comfortabele hotelkamers. Er is gratis Wi-Fi in het gehele
gebouw. Alle kamers beschikken over faciliteiten om uw verblijf zo aangenaam
mogelijk te maken. In de ochtend kunt u genieten van een gezond ontbijt in het
hotel, voor lunch en diner kunt u terecht in één van de vele restaurants en bars die
zich in de directe omgeving van het hotel bevinden. Daarnaast beschikt het hotel
over 2 zalen voor formele of informele gelegenheden tot 300 personen.

BEREIKBAARHEID

» 25 minuten van
Maastricht

» 3 minuten van
centrum
» 7 minuten van
CS

Tulip Inn Heerlen City Centre ligt in het hart van het Zuid-Limburgse Heerlen. Het
moderne stadscentrum bevindt zich op slechts 3 minuten lopen van het hotel. Hier
vindt u vele winkels, gezellige boetiekjes en hippe uitgaansgelegenheden. In Heerlen
kunt u tevens uw ogen uitkijken bij de vele monumenten en bezienswaardigheden
waarvan het Tulip Inn Heerlen City Centre er één is. Voor een heerlijke boswandeling
of een fikse fietstocht door de natuur hoeft u de stad Heerlen niet te verlaten,
de Brunsummerheide ligt op een steenworp afstand van het hotel. Bewaakte
parkeergelegenheid bevindt zich in directe nabijheid van het hotel.

FACTS & FIGURES

WAT IS ER TE DOEN

• 3-sterren hotel
• 56 hotelkamers
• ontbijt restaurant
• 2 vergaderzalen
• gratis Wi-Fi
• parkeergelegenheid nabij hotel
• in het centrum van Heerlen

• Gaia Zoo
• Parkstad Limburg theater
• Mijn- en Thermenmuseum
• Kasteel Hoensbroek
• Mondo Verde
• Schipperspark

WILHELMINAPLEIN 17 6411 KW HEERLEN • T. 045 574 1355
E. INFO@TULIPINNHEERLENCITYCENTRE.NL • W. WWW.TULIPINNHEERLENCITYCENTRE.NL

14

Het luxueus ingerichte Amrâth Hotel DuCasque ligt aan het Vrijthof, het beroemdste
plein van Maastricht, met talrijke terrassen en bars. Het interieur is geïnspireerd op
de art-decostijl van het monument, uit de roerige jaren twintig van de vorige eeuw.
De winkelgebieden en het historische centrum van de stad liggen dicht bij het hotel.
De 45 in art-decostijl ingerichte kamers van Amrâth Hotel DuCasque zijn voorzien
van alle moderne gemakken, zoals airconditioning, led-verlichting, gratis Wi-Fi en
flatscreen-tv. Sommige kamers hebben prachtig uitzicht op het plein of op een kerk.
De ontbijtruimte kijkt uit op het prachtige Vrijthof. Het hotel beschikt niet over een
eigen restaurant, maar in het centrum van Maastricht is er volop keuze uit gezellige
restaurants. In het nabijgelegen Amrâth Grand Hotel l'Empereur kunnen hotelgasten
voor ontspanning gratis gebruik maken van het verwarmde binnenzwembad.

BEREIKBAARHEID

» 60 minuten
van Eindhoven
» 25 minuten
van Heerlen

In de binnenstad van Maastricht is er een geweldige keuze voor reizigers die
geïnteresseerd zijn in gastronomie, cultuur en stadswandelingen. U geniet hier
volop van musea, gastronomie en het nachtleven. Parkeerplaatsen kunnen tegen
betaling gereserveerd worden in de nabijgelegen parkeergarage.

» 10 minuten
van CS

FACTS & FIGURES

WAT IS ER TE DOEN

• 4-sterren hotel
• 45 hotelkamers
• gratis Wi-Fi
• betaald parkeren tegenover hotel
• gelegen aan het beroemde Vrijthof
• in het centrum van Maastricht

• historisch stadscentrum
• Bonnefantenmuseum
• de Bisschopsmolen
• Fort Sint Pieter of de Kazematten
• St. Servaas Basiliek
• diverse fiets- en wandeltochten

HELMSTRAAT 14 6211 TA MAASTRICHT • T. 043 321 4343
E. INFO@HOTELDUCASQUE.NL • W. WWW.AMRATHHOTELDUCASQUE.NL
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Amrâth Grand Hotel de l’Empereur stamt uit 1902 en is een Rijksmonument in
Jugendstil. Het pand ligt in het centrum van Maastricht, tegenover het Centraal
Station en dichtbij vele boetiekjes en gezellige terrassen. In de omgeving van het
hotel is veel te beleven. Zo kunt u onder meer genieten van een rondvaart over de
Maas en een bezoekje brengen aan de mergelgrotten.
Het hotel beschikt over 149 hotelkamers waarin de Jugendstil stijl terugkomt.
De kamers variëren van standaard kamers tot luxe suites, waarvan er in totaal 8
beschikbaar zijn. Daarnaast heeft het hotel een een restaurant met bar, beiden in
2018 compleet gerestyled, een grote lounge, prachtige tuin, 7 multifunctionele zalen,
waaronder een balzaal en een eigen parkeergarage. Gasten die overnachten in het
hotel hebben kosteloos toegang tot het verwarmde binnenzwembad.
Amrâth Grand Hotel de l'Empereur is goed bereikbaar met zowel de auto als het
openbaar vervoer, het hotel ligt tegenover het Centraal Station. Vanaf de A2 is
het hotel snel en eenvoudig te bereiken. Onder het hotel bevindt zich een ruime
parkeergarage, waar u tegen betaling kunt parkeren.
BEREIKBAARHEID

» 10 minuten van
centrum

» tegenover het
CS

FACTS & FIGURES

WAT IS ER TE DOEN

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

• historische centrum van Maastricht
• Bonnefantenmuseum
• de Bisschopsmolen, de oudste watermolen van
Nederland
• Fort Sint Pieter of de Kazematten
• diverse fiets- en wandeltochten
• grotten van Valkenburg

STATIONSSTRAAT 2 6221 BP MAASTRICHT • T. 043 321 3838
E. INFO@HOTEL-EMPEREUR.NL • W. WWW.AMRATHHOTELEMPEREUR.NL
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WWW.AMRATHHOTELS.NL

BLIJF OP DE HOOGTE VAN

AMRÂTH HÔTELS
Meld u zich nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de
hoogte van het laatste nieuws en speciale acties.
Uw gegevens worden in geen enkele situatie aan derden versterkt
overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG), tenzij dit door de wet is vereist of door justitiële autoriteiten
wordt verlangd. U hebt recht op inzage en verbetering.

WELKOM BIJ ÉÉN VAN
ONZE 11 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 +31 (0)20 225 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

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

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

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

Born
AMRÂTH HOTEL & THERMEN
BORN-SITTARD
Langereweg 21
6121 SB Born
T 046 485 16 66
E info@amrathhotelthermenborn.nl
W amrathhotelthermenborn.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

