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Luxe stoomschepen doorscheiden de wereldzeeen en de Amsterdamse rederijen besluiten 
gezamenlijk om een nieuw gebouw aan te stellen als een symbool van hun superioriteit. Ze kozen 
Art Nouveau, de nieuwe architectuur, om een spectaculair Gesamtkunstwerk te maken vol nautische 
symbolen: schepen, oceanen, continenten, de Zodiac, de beroemde Nederlandse kooplieden en 
ontdekkingsreizigers, symbolen van glorie en Nederlandse maritieme macht, avontuur en nieuwe 
ontdekkingen. Het nieuwe gebouw is gelegen op de plek van waaruit Cornelis Houtman naar 
Oost-lndie vertrok vier eeuwen eerder in 1595. De scheepvaartmagnaten hebben bewust gekozen 
voor het in dienst nemen van architecten en kunstenaars zoals Van Der Mey, Nieuwenhuis, De 
Klerk en Kramer, voor het creeren van speciaal hand gevormde bakstenen, gelakte teakhouten 
ramen, verfijnd smeedijzer, glas in lood ramen en wit marmer. Het resultaat was een zeldzame 
uitbarsting van creativiteit, een apotheose van kunst en vakmanschap en een eerbetoon aan de 
scheepvaarthandel. Het Scheepvaarthuis, met zijn prachtige grote trap, vier verdiepingen, met 
bovenaan het pronkstuk een glas in lood kap met de beeltenis van de zeven wereld zeeën en de 
sterren aan de hemel, de unieke zalen zijn uitgerust met originele lampen, meubels en lambrisering. 
Vroeger was het gebouw het uitbundige vertrekpunt voor een reis in een drijvend paleis naar het 
oosten of het westen. Nu is het omgebouwd tot een elegant vijfsterren deluxe hotel, Grand Hotel 
Amrâth Amsterdam.

Grand Hotel Amrâth Amsterdam, niet alleen een unieke locatie om uw evenement te organiseren, 
maar ook centraal gelegen in het historische centrum van Amsterdam. Het hotel is gemakkelijk te 
bereiken met het openbaar vervoer en de auto, wij bieden valet parking. 

Voor een vergadering, presentatie of een informeler samenzijn zoals een receptie of diner, heeft u 
een bepaald doel voor ogen. Wij zorgen voor alle details, zodat u gefocust kan blijven op het doel. Ons 
team regelt uw zaken met een eerlijk en menselijk accent. Betrokken, flexibel en gastvrij. Dat is niet 
‘onze formule’, maar ons karakter.

Namens het gehele team van Grand Hotel Amrâth Amsterdam verwelkomen wij u graag in ons hotel, 
A World of Luxury & Art.

WELKOM
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ZALEN VAN 
AMRÂTH AMSTERDAM

breedteZAAL

Wijnkluis

Ray’s Club

Seven Seas

Nieuwenhuis | 

Beraadzaal

JP Coen |

JP Coen ||

Van der Mey hal*

m2 hoogte lengte school theater diner receptie u-vorm
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Grand Hotel Amrâth Amsterdam beschikt over acht verschillende zalen. De capaciteit 
per zaal is hieronder in het overzicht gezet. Grotere groepen zijn op aanvraag mogelijk. In 
onze zalen kunt u gebruik maken van audiovisuele apparatuur. Een beamer met scherm, 
draadloos internet en een flip-over zijn bij de prijs inbegrepen. De prijzen voor de losse 
zaalhuur zijn op aanvraag beschikbaar.

4

Wat u van alle zalen kunt verwachten:
• gratis wifi-toegang
• gratis gebruik van de aanwezige 
   beeldprojectie (LCD projector 
   danwel flatscreen)
• vele mogelijkheden voor 
   aanvullende audio-visuele 
   ondersteuning

boardroom cabaret

10

32

-

6

32

20

6

-

-

31

-

-

-

20

-

-

• zaalopstelling naar wens
• voorzien van airconditioning
• rolstoeltoegankelijk
• rookvrij (er is een aparte 
   rokerslounge)
• perfecte service van ons 
   toegewijde team

Genoemde aantallen zijn indicatief. Op aanvraag en afhankelijk van de exacte opstelling kan er voor grotere gezelschappen gereserveerd worden.
Zaalhuurtarieven zijn inclusief BTW, beamer, scherm en flip-over.
* Van der Mey hal is op aanvraag mogelijk. Dit is een publieke ruimte in het monumentale trappenhuis.



BERAADZAAL | 88M²
De beroemde Beraadzaal - waar eens 
scheepvaartbaronnen samen kwamen 
- is nog geheel intact. Onder de 
originele opengewerkte messing
lichtkroon vindt u een monumentale 
tafel. De wandbetimmeringen zijn 
van donkere tropische houtsoorten 
zoals mahonie, ebbenhout en 
coromandel. Alles is ontworpen door 
binnenhuisarchitect T. Nieuwenhuis. 
Het is de perfecte locatie voor uw 
vergadering in boardroom opstelling
of een besloten diner, tot 34 personen. 
Een bijzondere ambiance voor een 
receptie (op aanvraag). Het is bijna 
een eer dat u hier plaats mag
nemen. Ook is deze zaal een officiele 
trouwlocatie, waar u uw ceremonie 
kunt houden.

SEVEN SEAS | 225M²
In restaurant Seven Seas kunt u met 
een groep tot 130 personen dineren. 
U dineert aan langwerpige tafels 
geschikt voor vier tot acht personen
per tafel.

NIEUWENHUIS | | 19,8M²
Een unieke locatie. De vaste 
boardroom tafel biedt plaats aan 
maximaal 6 personen. De prachtige 
hoge ramen zorgen voor een mooie 
lichtinval en een bijzonder uitzicht 
over de gracht. U kunt er vergaderen, 
ontbijten, lunchen en dineren.

J.P. COEN | | 43M²
Een sfeervolle houten vloer en 
prachtige hoge ramen met een 
schitterend uitzicht over de Prins 
Hendrikkade. Gegarandeerd een 
unieke locatie. De tafels bieden plaats 
aan maximaal 20 personen. U kunt 
er vergaderen, ontbijten, lunchen en 
dineren. J.P. Coen I is gelegen naast 
de Beraadzaal en J.P. Coen II. J.P. 
Coen I en J.P. Coen II kunnen oak 
gecombineerd worden door middel 
van een tussendeur.
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J.P. COEN || | 19,8
Veel hout, prachtige hoge ramen en 
hoge plafonds vormen een unieke 
ambiance voor uw vergadering, ontbijt, 
lunch of diner. De vaste tafel met
zeer comfortabele monumentale 
stoelen biedt plaats aan maximaal 
6 personen. J.P. Coen II is gelegen 
tussen de J.P. Coen I en de 
Beraadzaal. Bovendien kunnen 
J.P. Coen I en J.P. Coen II oak 
gecombineerd worden door middel 
van een tussendeur.

WIJNKLUIS | 37,1M²
Achter de immense deur van de 
voormalige bankkluis van het 
Scheepvaarthuis treft u vandaag de 
dag een “wijnkluis”. U geniet dubbel 
van onze huiswijn of een exclusieve 
topwijn door de bijzondere en tijdloze 
ambiance. Een perfecte locatie voor 
het aperitief voor uw diner, een
wijnproeverij, eventueel gecombineerd 
met een kaasproeverij of een 
informele barrel. Op aanvraag is oak 
een vergadering mogelijk. De ruimte 
bij de wijnkluis is 38 vierkante meter, 
de wijnkluis zelf is 14 vierkante 
meter. De wijnkluis beschikt niet over 
daglicht.

RAY’S CLUB | 174M²
Onze grootste zaal met eigen bar is 
ideaal voor het ontvangst van gasten 
of een welkome onderbreking van uw 
bijeenkomst. Deze ruimte is ook
geschikt voor een receptie tot 150 
personen. De ligging in het souterrain 
zorgt voor een typisch Amsterdams 
schouwspel: u ziet voetgangers en
fietsbanden passeren. Het is ook 
mogelijk om hier te vergaderen, u 
dient dan wei rekening te houden met 
beperkt daglicht. De ruimte die u hier
effectief voor kunt gebruiken met 
tafels en stoelen is 59 vierkante meter. 
Vanwege de V-vorm waarin de zaal 
gebouwd is, is het gebruikelijk dat de
vergadering aan de rechterzijde 
plaatsvindt. De koffie/thee breaks en 
informele lunch kunnen plaats vinden 
aan de andere zijde van Ray’s Club.

VAN DER MEY HAL
Het marmer en de prachtige glas-in-
lood hemel in het indrukwekkende 
trappenhuis die de drie verdiepingen 
met elkaar verbindt geven een
bijzondere sfeer aan uw ontvangst, 
break of barrel. Een inspiratievolle 
omgeving. Het trappenhuis biedt 
diverse mogelijkheden. Zo kunt u 
gebruik maken van de Van der Mey hal 
in combinatie met een van de andere 
ruimten.



In onze zalen kunt u gebruik maken van alle denkbare 
(geavanceerde) audiovisuele apparatuur. Een beamer met 
scherm en een flip-over zijn bij de prijs inbegrepen.
Daarnaast beschikt het gehele hotel over glasvezel internet. 
lndien u andere apparatuur nodig heeft zullen wij dit 
aanvragen bij een derde partij. AI deze zalen kunt u
boeken in combinatie met een overnachting.

Komt u met een grotere groep bij ons overnachten en onze 
locatie is te klein voor de bijeenkomst of diner? Graag 
bekijken wij de mogelijkheden voor u bij een locatie
in onze omgeving. Wij werken onder andere samen met 
het Scheepvaartmuseum, de Beurs van Berlage, Delamar 
Theater, Nemo, Muziekgebouw aan het IJ en het
Bethanienklooster. Bijzondere locaties op loopafstand 
van Grand Hotel Amrâth Amsterdam. Vraagt u naar ons 
overzicht met externe accommodaties indien u dit wenst.
Graag denken wij met u mee over het eventuele vervoer van 
en naar deze locatie, bijvoorbeeld per boot.
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4-UURS ARRANGEMENT 8-UURS ARRANGEMENT 12-UURS ARRANGEMENT

DELUXE
• Plenaire zaalhuur voor 1 dagdeel
• Beamer, scherm, flip-over, 
draadloos internet,
schrijfgerei
• Koffie, thee, mineraal water 
(bruisend en plat),
Oud-Hollandsch assortiment
• Frisdranken
• Handfruit
• Danish pastry en een mini smoothie
• Soep en een selectie van 
huisgemaakte broodjes

SUPERIOR
• Plenaire zaalhuur voor 1 dagdeel
• Beamer, scherm, flip-over, 
draadloos internet,
schrijfgerei en mintjes
• Koffie, thee, mineraal water 
(bruisend en plat),
Oud-Hollandsch assortiment
• Frisdranken
• Vers gesneden fruit
• Muffin, luxe gebak & mini smoothie
• Twee gangen business lunch

DELUXE
• Plenaire zaalhuur voor 1 dag
• Beamer, scherm, flip-over, 
draadloos internet,
schrijfgerei
• Koffie, thee, mineraal water 
(bruisend en plat),
Oud-Hollandsch assortiment
• Frisdranken
• Handfruit
• Danish pastry en een mini smoothie
• Soep en een selectie van 
huisgemaakte broodjes
• Afternoon bite

SUPERIOR
• Plenaire zaalhuur voor 1 dag
• Beamer, scherm, flip-over, 
draadloos internet,
schrijfgerei en mintjes
• Koffie, thee, mineraal water 
(bruisend en plat),
Oud-Hollandsch assortiment
• Frisdranken
• Vers gesneden fruit
• Muffin, luxe gebak & mini smoothie
• Twee gangen business lunch
• Afternoon Bite

DELUXE
• Plenaire zaalhuur voor 1 dag
• Beamer, scherm, flip-over, 
draadloos internet,
schrijfgerei
• Koffie, thee, mineraal water 
(bruisend en plat),
Oud-Hollandsch assortiment
• Frisdranken
• Handfruit
• Danish pastry en een mini smoothie
• Soep en een selectie van 
huisgemaakte broodjes
• Afternoon bite
• Culinair drie-gangen diner

SUPERIOR
• Plenaire zaalhuur voor 1 dag
• Beamer, scherm, flip-over, 
draadloos internet,
schrijfgerei en mintjes
• Koffie, thee, mineraal water 
(bruisend en plat),
Oud-Hollandsch assortiment
• Frisdranken
• Vers gesneden fruit
• Muffin, luxe gebak & mini smoothie
• Twee gangen business lunch
• Afternoon Bite
• Culinair drie-gangen diner

LEES MEER OVER 
LUNCH, DINER, 

OVERNACHTING & 
FACILITEITEN
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De prijzen van de 
vergaderarrangementen 
zijn verschillend per 
seizoen en onder 
voorbehoud van
prijswijzigingen. 
Hieronder treft u de 
verschillende seizoenen 
aan met de daarbij 
behorende prijzen
per arrangement.

Laagseizoen;
Januari, februari, juli, 
augustus en december

Tussenseizoen;
Maart en november

Hoogseizoen;
April, mei, juni, 
september en oktober

APPARATUUR

DELUXE VERGADERARRANGEMENT

PROJECTIEAPPARATUUR
• Scherm
• Flipover
• Beamer
• Laser pointer
• Laptop
• DVD speler
• Flatscreen TV

OVERIG
• Geluidsboxjes met laptopaansluiting
• Draadloos internet
Bovenstaande apparatuur hebben wijzelf
beschikbaar. Prijzen zijn op aanvraag. lndien u
andere apparatuur nodig heeft zullen wij een
offerte aanvragen bij een derde partij.

   4-uur   8-uur   12-uur
LOW    € 50,00   € 72,00   € 109,00
MID    € 52,50   € 77,00   € 114,00
HIGH    € 55,00   € 82,00   € 119,00
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SUPERIOR VERGADERARRANGEMENT

   4-uur   8-uur   12-uur
LOW    € 69,00   € 90,00   € 127,00
MID    € 72,50   € 95,00   € 132,00
HIGH    € 75,00  € 100,00   € 137,00



Onderstaand treft u een selectie van onze 
koffiearrangementen aan. Alle koffiearrangementen 
worden aangeboden in een Deluxe of Superior pakket. 
Koffie, thee en mineraalwater en eventueel frisdrank 
worden in de zaal verzorgd en wordt naar gelang de duur 
van het evenement regelmatig ververst en aangevuld.

KOFFIE
ARRANGEMENT
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DELUXE KOFFIEARRANGEMENT

Onbeperkt koffie en thee
• Onbeperkt mineraal water (bruisend en plat)
• Oud-Hollandsch assortiment

1 Dagdeel  € 12,50 per persoon
2 Dagdelen  € 23,50 per persoon 

DELUXE KOFFIEARRANGEMENT

Onbeperkt koffie en thee
• Onbeperkt mineraal water (bruisend en plat)
• Oud-Hollandsch assortiment
• Frisdranken
• Handfruit

1 Dagdeel  € 18,50 per persoon
2 Dagdelen  € 34,50 per persoon 



LUNCH

AMRÂTH LUNCH

Variatie van verschillende
broodjes en een overheerlijke
verse dagsoep van de chef

PRIJS PER PERSOON € 15,-
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BUSINESS LUNCH

Twee gangen gegarandeerd
geserveerd binnen 1 uur.
Voorgerecht en hoofdgerecht

PRIJS PER PERSOON € 29,50

LUNCH BUFFET

Assortiment sandwiches
* * * *
Diverse salades
* * * *
Klein dessert

PRIJS PER PERSOON € 37,50

HIGH TEA

Ontvangst met een glas Prosecco
* * * *
Selectie van traditionele en kruiden theesoorten
* * * *
Assortiment fingersandwiches
* * * *
Scones met clotted cream en marmelade
* * * *
Diverse zoetigheden en chocolade

PRIJS PER PERSOON € 32,50



Voor uw ontvangst, borrel of receptie bieden wij een ruim assortiment aan hapjes en drankjes aan. U kunt hierbij kiezen 

voor dranken op basis van consumptie of een van onderstaande drankarrangementen. De genoemde bittergarnituren worden 

gedeeltelijk uitgeserveerd en gedeeltelijk op tafel gepresenteerd. Wij serveren deze in uw zaal, de Van der Mey Hall of in onze 

Bar/lounge. Voor uw specifieke wensen maakt onze chef-kok graag een voorstel op maat.

LUXE KOUDE HAPJES  € 3,50 p.st.

• Bloody Mary met ansjovis en bleekselderij

• Geitenkaas mousse met zonnebloempitten 

   en aceto balsamico

• Tartaar van tonijn met gepocheerd 

   kwarteleitje

• Mini garnalen cocktail

• Rillette van eendenbout met rode biet, appel 

   en Walnoot

• Krab met kreeftenmayonaise

• Oester met haringkaviaar

• Bonbon van tomaat, mozzarella en

   basilicum

• Crostini met gerookte zalm en 

   mierikswortel crème

• Bruschetta met Iberische ham en stroop 

   van PX sherry

Bij keuze voor minimaal 5 hapjes per persoon 

kunnen wij u de hapjes aanbieden voor € 3,00 

per hapje

BITTERGARNITUREN

BITTERGARNITUUR 
EN DRANKEN
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HERCULES

Rode en witte huiswijn, Port, Sherry, 

Vermouth en Jenever, Jus d’orange en bier, 

Frisdrank en mineraalwater

1 uur   € 13,50 per persoon

1,5 uur   € 18,00 per persoon

2 uur    € 23,00 per persoon

2,5 uur   € 28,00 per persoon

3 uur   € 33,00 per persoon

4 uur   € 38,00 per persoon

5 uur   € 44,50 per persoon

LUNCH DRANKARRANGEMENT DELUXE

Melk, jus d’orange en mineraal

water (bruisend en plat)

Prijs per persoon € 6,00

DRANKARRANGEMENTEN

TAFELGARNITUREN

Luxe zoutjes en nootjes  € 1,25 p.p.

Selectie van kaas en worstsoorten met 

Amsterdams zuur  € 2,25 p.p.

Taggiasche olijven, gerookte amandelen

en kaas stengels  € 3,00 p.p.

LUXE WARME HAPJES  € 1,25 p.st.

• Garnalenkroketje

• Van Dobben Kalfsbitterbal

• Vegetarische loempia

• Krokante gamba

• Kaas tengels

BITTERGARNITUREN

POSEIDON

Rode en witte huiswijn, Port, Sherry, 

Vermouth en Jenever, Whisky, Gin, Vodka, 

Rum en Campari, Jus d’orange en bier,

Frisdrank en mineraalwater

1 uur   € 23,00 per persoon

1,5 uur   € 33,00 per persoon

2 uur   € 46,00 per persoon

2,5 uur    € 53,50 per persoon

3 uur   € 61,00 per persoon

4 uur   € 73,50 per persoon

5 uur   € 84,00 per persoon

LUNCHDRANKARRANGEMENT

SUPERIOR

Melk, jus d’orange en mineraal

water (bruisend en plat), koffie en

thee

Prijs per persoon € 9,50

DRANKARRANGEMENTEN
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DINER

VERRASSINGSMENU VAN DE CHEF
Een overheerlijk menu van het huidige seizoen, 

speciaal samengesteld voor u. Wij serveren een 
menu voor uw gezelschap. Graag vernemen

wij uw voorkeur voor een vis, vlees of vegetarisch 
menu. Uiteraard houden wij rekening met eventuele 

dieetwensen, die wij graag uiterlijk
twee werkdagen voor aanvang horen.

Drie gangen  € 39,50 per persoon
Wijnarrangement € 19,50 per persoon

Vier gangen  € 45,00 per persoon
Wijnarrangement € 25,50 per persoon

Vijf gangen  € 52,50 per persoon
Wijnarrangement € 31,50 per persoon

Met een groep tot en met 9 personen kunt u bij ons à Ia carte lunchen en/of dineren in restaurant Seven Seas. Voor een groep 

vanaf 10 personen of een diner in een van onze zalen, vernemen wij graag uw menukeuze. Het is de bedoeling dat u een keuze 

maakt voor het gehele gezelschap. Uiteraard houden wij rekening met eventuele dieetwensen. Deze ontvangen wij graag 

uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van uw lunch of diner. Heeft u een specifiek menu in gedachten? Onze chef-kok maakt 

graag een voorstel voor u op maat. Voor uw diner verzorgen wij graag menukaarten. lndien gewenst kunt u hier uw bedrijfslogo 

of specifieke tekst op Iaten zetten. Naamkaartjes kunnen wij tegen betaling (€ 2,50 per kaartje) voor u verzorgen.



Bij het reserveren 
kunt u zelf aangeven 
uit hoeveel gangen 
het diner dient te 
bestaan. Graag 
informeren wij u 
dat een Walking 
Dinner boekbaar is 
vanaf 10 personen 
en tot maximaal 34 
personen. Groepen 
die uit meer dan 34 
personen bestaan, 
kunnen een offerte 
aanvragen.

WALKING DINNER

Verrassend en uniek is een Walking Dinner bij Grand Hotel Amrâth 
Amsterdam. Door de speciale ambiance en de bijzondere architectuur te 
combineren met een culinair diner beleeft u een avond om niet te vergeten. 

Tijdens een Walking Dinner zullen u en uw gasten telkens een gang van het 
diner in een andere unieke ruimte van het hotel, het oude Scheepvaarthuis, 
nuttigen. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld een ontvangst en 
voorgerecht geserveerd in de Van der Mey hal onder een hemel van glas in 
lood. Bij mooi weer een tussengerecht op het dakterras met uitzicht over 
de stad en een dessert in de wijnkluis. Ook de paternosterliften worden niet 
overgeslagen, dat een unieke ervaring op zich is. Slechts 2 gebouwen in 
Amsterdam beschikken over deze Iitten. 

Tijdens het diner krijgt u rustig de tijd om de steer en de historie van het 
Scheepvaarthuis te proeven en te bekijken. 
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Graag intormeren wij u over een aantal kosten.
Een vast bedrag voor het Walking Dinner per 
persoon is vereist;
10 - 20 personen:   € 18,50 per persoon
21 - 34 personen:   € 16,50 per persoon

Verder worden de kosten voor het menu in 
rekening gebracht;

Drie gangen  € 39,50 per persoon
Wijnarrangement  € 19,50 per persoon

Vier gangen  € 45,00 per persoon
Wijnarrangement  € 25,50 per persoon

Vijf gangen  € 52,50 per persoon
Wijnarrangement  € 31,50 per persoon
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Alles wat u verwacht en extra’s die u niet verwacht. Uw zeer 

ruime en hoge hotelkamer met veel daglicht, ontworpen 

in Art Nouveau stijl met warme kleuren, weelderig maar 

met veel modern comfort, verzekert u van een memorabel 

verblijf.

Grand Hotel Amrâth Amsterdam garandeert u een 

onvergetelijk verblijf midden in het centrum van Amsterdam. 

Behaaglijke extra lange bedden met frisse helderwitte 

lakens, genoeg kussens en heerlijk zachte dekbedden. 

Van gordijnstoffen tot lampen, ieder detail in uw kamer is 

uniek en weerspiegelt de steer van lang vervlogen tijden. 

De grandeur van het verleden gecombineerd met de luxe en 

comfort van tegenwoordig. Na een heerlijk warm bad met 

luxe badproducten, kunt u in uw dikke badjas en slippers 

nog even nagenieten op uw kamer.

Onder het genot van een gratis drankje uit uw minibar, 

kijkt u op de 32 inch flat screen TV naar uw favoriete tv 

programma. Vanuit uw luie stoel brengt u, via de kosteloze 

draadloze internet verbinding, het thuisfront op de hoogte 

van uw aangename verblijf. Uw kamer of suite is van alle 

gemakken voorzien.

KAMERS & SUITES

Alle kamers zijn uniek door het monumentale karakter 

van het Scheepvaarthuis. U heeft de keuze uit 165 kamers. 

Wij beschikken over 51 Deluxe kamers, waarvan 20 met 

stadsuitzicht, die 24 tot 28 vierkante meter groot zijn, 86 

Superior Deluxe kamers, waarvan 45 met stadsuitzicht, 

met een grootte van 32 tot 45 vierkante meter en 13 junior 

suites waarvan 9 met stadsuitzicht, met afmetingen van 

47 tot 53 vierkante meter. Daarnaast zijn er 4 twee kamer 

suites en 5 top suites, waaronder monumentale voormalige 

FACILITEITEN
directievertrekken, de Tore.n su ite en de Oosterse 

suite. Op alle kamers en suites vindt u:

• 2.10 m lange kingsize of 2 twin bedden • 32 inch 

flat screen TV met radiokanalen • bad en douche 

(gecombineerd of separaat) • minibar (inclusief) • 

broekenpers • toilet • Nespresso apparaat en thee 

faciliteiten • klu is op laptopformaat • fohn • directe 

telefoonlijn • zitgedeelte • luxe badjassen met slippers 

• bureau • bedienbare klimaatbeheersing • luxe 

badproducten • lnclusief WiFi internet (glasvezel)  • 

elektrisch bedienbare gordijnen • turn down service in 

de avond

AI onze kamers zijn inclusief het gebruik van de 

minibar, draadloos internet en toegang tot het Spa & 

Wellness Center. Kamertarieven zijn beschikbaar op 

aanvraag.

WELLNESS

Een ontspannen massage, een verzorgende 

gezichtsbehandeling, zorg voor handen en voeten 

en een speciale behandeling voor de huid. Voor 

hotelgasten van Grand Hotel Amrâth Amsterdam is 

de toegang voor het Spa & Wellness Centre inclusief 

de kamerprijs! U kunt heerlijk gebruik maken van de 

diverse sauna’s, turks stoombad, whirlpool, zwembad 

en de relax ruimte. Voor de sportieve gast hebben wij 

een fitness ruimte die ook geheel kosteloos is voor onze 

hotelgasten. Maar er is meer... Revive Massage & Well 

ness staat met een heel team van professionals klaar 

om u te verwennen met schoonheidsbehandelingen en 

massages. Er wordt gebruik gemaakt van internationale 

en gerenommeerde cosmeticaproducten van het

topmerk BABOR. Babor werkt met natuurlijke, plantaardige 

en zuivere zeegrondstoffen en is een zeer geliefd 

cosmeticamerk.

LOCATIE

U vindt ons aan de Prins Hendrikkade, op loopafstand 

van het Centraal Station en op 1100 meter van de Dam. 

Een unieke locatie in het historische hart van Amsterdam, 

grenzend aan sfeervolle grachten en op loopafstand van 

aile bezienswaardigheden. Onze concierge maakt u graag 

wegwijs in de stad. Schipholligt op slechts 19 kilometer en 

is perfect bereikbaar met de trein. Het Centraal Station is 

slechts 500 meter van het hotel.

Reist u met de trein en komt u aan op het Centraal Station 

van Amsterdam dan is het slechts 500 m lopen naar Grand 

Hotel Amrâh Amsterdam. Bij de uitgang gaat u linksaf, u 

loopt nu langs het stationsgebouw. Voorbij het busstation 

steekt u de weg over en vervolgt uw route in dezelfde 

richting (direct na het oversteken gaat u dus links, de Prins 

Hendrikkade). U passeert VOC cafe Schreierstoren. De weg 

maakt een bocht naar rechts. Direct na deze bocht ziet u ons 

hotelliggen. Wij heten u van harte welkom.

AEREN

Grand Hotel Amrâth Amsterdam beschikt over 25 prive 

parkeerplaatsen. Een parkeerplaats kunt u bij ons 

reserveren te tijde van uw boeking. Het hotel biedt valet 

parking service aan, waarvoor u kunt aanrijden op de Prins 

Hendrikkade en uw sleutels afgeven bij de Concierge. Hij zal 

zorg dragen voor uw auto. Het tarief voor parkeren is € 6,50 

per auto, per uur met een maximum van € 50,00 per auto, 

per dag.



OPTIONELE RESERVERING

Graag plaatsen wij voor u een optionele reservering, zodat u verzekerd bent van de 

gewenste accommodatie. Deze vrijblijvende reservering blijft in de meeste gevallen 

veertien dagen van toepassing. Wanneer blijkt dat we de voor u in optie gena men 

accommodatie eerder definitief voor derden kunnen reserveren, dan nemen wij 

direct contact met u op. Wij verzoeken u dan om binnen 24 uur te beslissen of u de 

reservering wilt bevestigen of wilt Iaten vervallen. Zander tegenbericht komt de optie 

na het verstrijken van de vervaldatum te vervallen. Een optie kan in overleg en op basis 

van beschikbaarheid worden verlengd, mits deze verlenging binnen de optietermijn

schriftelijk of per e-mail door u wordt aangevraagd en bevestigd door Grand Hotel 

Amrâh Amsterdam.

DEFINITIEVE RESERVERING

De accommodatie wordt definitief gereserveerd als wij een getekend exemplaar van de 

toegestuurde reserveringsbevestiging retour ontvange voor de vermelde vervaldatum. 

lndien wij voor de vermelde vervaldatum geen ondertekende reserveringsbevestiging 

retour hebben ontvangen, dan behoudt Grand Hotel Amrâth Amsterdam zich op het 

recht de gereserveerde ruimtes opnieuw aan derden te verhuren.

 

UNIFORME VOORWAARDEN HORECA (UVH)

Op al onze reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Bij 

het ondertekenen van de reserveringsbevestiging gaat u oak met deze voorwaarden 

akkoord. Op aanvraag kunnen wij u een exemplaar van de UVH toesturen.

RESERVERING 
& BETALING

EVENEMENTENVERZEKERING

Om u te verzekeren tegen kosten in geval van een eventuele noodgedwongen 

annulering van uw reservering kunt u een evenementenverzekering afsluiten.

lndien er iets gebeurt waardoor uw evenement niet door kan gaan of uitgesteld 

moet worden, dan zal de verzekeringsmaatschappij de financiele schade die u lijdt 

vergoeden. Meer informatie hierover vindt u bij de Nationale Nederlanden (nn.nl) 

evenementenverzekering, waarbij u kunt kiezen voor de onkostenmodule.

GARANTIE AANTAL

Het definitief aantal gasten dient twee weken voor de reserveringsdatum schriftelijk of 

per e-mail worden verstrekt. Tot uiterlijk 3 maanden voor de reserveringsdatum kunt 

u van dit aantal kosteloos afwijken van dit definitieve aantal gasten. Het garantieaantal 

is van toepassing op onze arrangementen en alle items die betrekking hebben op het 

gereserveerde eten.

BETALINGSVOORWAARDEN

Grand Hotel Amrâth Amsterdam behoudt zich het recht een vooruitbetaling te vragen, 

welke 100% van het begrote reserveringsbedrag inhoudt. Tevens is een credit card 

garantie vereist.
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NEEM CONTACT MET ONS OP!
GRAND HOTEL AMRÂTH AMSTERDAM

Prins Hendrikkade 108, 1011 AK Amsterdam, The Netherlands, Tel. +31 20 5520 000

Fax +31 20 5520 900, info@amrathamsterdam.com, www.amrathamsterdam.com

Alle prijzen in deze brochure zijn onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten. Bij een herdruk van deze brochure komen de prijzen te vervallen en gelden de prijzen van de eerstvolgende druk. 


