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b&nb Herengracht: een oase van rust  

in het hart van Amsterdam 

 

   

Deze bed & no breakfast (b&nb) met luxe en ruime kamers ligt in het hart van Amsterdam, aan de 

Herengracht in een volledig gerenoveerde 16-eeuws grachtenpand.  De ideale locatie, omdat het een  

uitvalsbasis is om de Amsterdamse bezienswaardigheden te ontdekken. De Dam ligt op een steenworp 

afstand en het Anne Frankhuis is praktisch in de achtertuin. Ook om te winkelen is het een perfecte plek: 

de Negen Straatjes beginnen op slechts een huizenblok afstand van de b&nb.  

 

Er is een souterrain en op de begane grond een canal view en een garden view kamer. De namen zeggen 

het al, de ene luxe ruimte heeft uitzicht op de levendige Herengracht, terwijl de andere zicht op de 

binnentuin en tevens toegang tot een kleine patio biedt. Alle luxe kamers hebben een strak en uniek 

design. Zo maakte Barbara Broekman speciaal voor het souterrain een vijf meter lang kunstwerk, een 

icoon in de ruimte! Kenmerkend is ook het gebruik van hoogwaardige materialen.   
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De kamers beschikken allemaal over een groot flatscreen TV, Dvd-speler, I-phone/I-pod connector, 

gratis wifi, Nespresso machine en uitgebreide theefaciliteiten. In de minibar staan twee  flesjes water. 

De badkamer is voorzien van een inloop regendouche en de garden view kamer is voorzien van een 

bad. De b&nb Herengracht biedt gasten de uitgelezen kans om Amsterdam als grachtbewoner te 

ervaren. 
Meer informatie: bandnbherengracht.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 b&nb Herengracht, 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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