
 
 

 
PERSBERICHT 

 2017 
 

Apartments De Hallen 

De intimiteit van thuis met de luxe van een hotel 

 
 

Apartments De Hallen staat garant voor een perfect verblijf in Amsterdam met de intimiteit van thuis en 

de luxe van een hotel. De zes loft-appartementen aan de Bilderdijkkade zijn gesitueerd in het later 

aangebouwde, industriële rijksmonument ‘de kleine passage’.  Deze langgerekte ruimte, waar ooit de 

paardentrams werden gestald, staat los van het veel grotere De Hallen hoofdgebouw -  waar ook Hotel 

De Hallen is gevestigd - maar is vlakbij gelegen en door de rijke historie met elkaar verbonden. Dit fraaie 

complex is in 2014 omgetoverd tot een cultureel, culinair en creatief centrum en zit vol verborgen 

schatten.   

 

De appartementen zijn geschikt voor twee tot maximaal vier personen. Ze bieden een zee van ruimte 

met authentieke details en  hoge raampartijen die zorgen voor een royale lichtinval. Aan de muur 

hangt prachtige kunst en het interieur is urban vintage met Scandinavische roots.  
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De luxe en ruimtelijke sfeer van de appartementen verblijdt, evenals de keuken, voorzien van alle 

moderne apparatuur. De appartementen liggen op slechts steenworp afstand van de klassieke hotspots 

zoals het Vondelpark, het Rijksmuseum en de Negen Straatjes. 

 

Meer informatie: apartmentsdehallen.com/nl   

 

 

 

Over Vondel Hotels 

Vondel Hotels is een unieke collectie 4-sterren hotels, short stay appartementen, een prachtige bed & no breakfast en twee 

geweldige restaurants. In deze collectie is de hand van hotelier en eigenaar Arjen van den Hof altijd zichtbaar. Zijn werkwijze 

is even eenvoudig als fenomenaal. Hij versmelt krachtig interior design met een zelfgekozen collectie hedendaagse kunst, 

waarbij de historische karakteristieken van de panden zorgvuldig behouden blijven. Voeg daar de perfecte service door 

toegewijd personeel aan toe en het succes van dit exclusieve collectief is verklaard. Vondel Hotels is als een tweede thuis 

voor zowel zakelijke als leisure gasten.  

 

Het portfolio bestaat uit: Hotel Vondel met restaurant JOOST, Hotel Roemer, b&nb Herengracht, Hotel JL Nº 76,  

Hotel De Hallen met restaurant Remise47, Apartments Prinsengracht, Apartments De Hallen, Hotel de Jonker (2017)  en 

Hotel Overtoomse Houthandel (2018). Meer informatie: vondelhotels.com 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

Voor meer informatie over Apartments De Hallen, interviews en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met  

Maren Veltmeijer, Marketing & PR Manager of Roos van Maastricht, Marketing Executive 

E: marketing@vondelhotels.com 

T: +31 (0)20 - 51 50 470 

M: +31 (0) 6 - 46 06 63 01 
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