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KAMERPRIJZEN 2018 
 

 

Eenpersoonskamer     
Deze kamers zijn voorzien van 1 groot eenpersoonsbed van 1.30 mtr bij 2.10 mtr, een 
uitgebreide badkamer met bad, douche, toilet en föhn, minibar, flatscreen, airconditioning, 
gratis WIFI, gratis koffie & thee faciliteiten, radio, telefoon en kluisje 

 

€ 164,50 

 

Extra small Queensize kamer    
Extra small Queensize kamer enkelgebruik    
Deze kamers zijn voorzien van 1 Queensize Grand Central bed van 1.60 mtr bij 2.00 mtr, 
een uitgebreide badkamer met douche, toilet en föhn, minibar, flatscreen, 
airconditioning, gratis WIFI, gratis koffie & thee faciliteiten, radio, telefoon en kluisje 
 

€ 177,50 
€ 164,50 
 

 

Small Queensize kamer    
Small Queensize kamer enkelgebruik    
Deze kamers zijn voorzien van 1 Queensize bed van 1.60 mtr bij 2.00 mtr , een 
uitgebreide badkamer met bad, douche, toilet en föhn, minibar, flatscreen, 
airconditioning, gratis WIFI, gratis koffie & thee faciliteiten, radio, telefoon en kluisje 
 

€ 182,50 
€ 170,50 

 

Tweepersoonskamer 
Tweepersoonskamer enkelgebruik                 . 
Deze kamers zijn voorzien van 2 grote eenpersoonsbedden van 1.30 mtr bij 2.10 mtr of 
1 Queensize bed van 1.60 mtr bij 2.00 mtr, een uitgebreide badkamer met bad, douche, 
toilet en föhn, minibar, flatscreen, airconditioning, gratis WIFI, gratis koffie & thee 
faciliteiten, radio, telefoon en kluisje 

€ 197,50  
€ 180,50  
 

 Tweepersoonskamer Cityview        
Tweepersoonskamer Cityview enkelgebruik       
Deze kamers zijn gelegen aan de marktzijde en voorzien van 2 grote eenpersoonsbedden 
van 1.30 mtr bij 2.10 mtr of 1 Queensize bed van 1.60 mtr bij 2.00 mtr, een uitgebreide 
badkamer met bad, douche, toilet en föhn, minibar, flatscreen, airconditioning, gratis 
WIFI, gratis koffie & thee faciliteiten, radio, telefoon en kluisje 
 

€ 207,50 
€ 190,50   

 

Junior Suite   
Junior Suite enkelgebruik          
De Junior Suites zijn voorzien van 1 Superkingsize bed van 2.00 mtr bij 2.10 mtr of  2 
grote eenpersoonsbedden van 1.30 mtr bij 2.10 mtr. Daarnaast hebben deze suites, 
naast alle comfort zoals wij ook op de standaardkamers bieden, een apart e zithoek, 
extra flatscreen, audioset, strijkplank, strijkijzer en een Nespresso apparaat. De 
badkamers zijn tevens uitgerust met een bubbelbad, douche, bidet, badjas en slippers 
 

€ 274,50 
€ 233,50 

 

 
 

 

 

Duke Suite   
Duke Suite enkelgebruik         
Deze Suite is ingericht in Neo Klassieke stijl en voorzien van 1 SuperKingsize bed van 2.00 
mtr bij 2.10 mtr. Daarnaast heeft deze suite, naast alle comfort zoals wij ook op de Junior 
Suites bieden, als extra een Home cinemaset, I-Pod en DVD. De suite is nog ruimer en 
heeft een apart zit gedeelte met eethoek, ruim tweepersoonsbubbelbad en een aparte 
regendouche met massagestralen. 
 
Penthouse  
De luxe suite is ongekend groot  (150m2) en heeft een privé dakterras (60m²).  De 
exclusieve luxe is in alles voelbaar.  De suite is o.a. voorzien van een SuperKingsize bed 
van 2.00 mtr bij 2.10 mtr,  een zeer luxe badkamer met whirlpool, sunshower en Finse 
sauna. Tevens beschikt de suite over een volledig ingerichte keuken, een zithoek met 
openhaard en een riante diner- c.q. vergadertafel, interactief scherm, Apple TV, 
Sonos geluidsinstallatie, diverse flatscreens, Netflix en eigen individuele Wifi  

 

€ 369,00 
€ 282,00 
 
 
 
 
 
 
€ 700,00 
 
  

 

 Bovenstaande kamerprijzen zijn per kamer per nacht op basis van beschikbaarheid, 
exclusief ontbijt € 18,50 per persoon per nacht en exclusief lokale heffing € 3,20 per 
persoon per nacht.  Hotelgasten mogen gratis gebruik maken van het fitnesscentrum  
op de  7e etage van het hotel. 
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