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Flinke uitbreiding Hotel Roemer 

 

Hotel Roemer - sinds 2007 onderdeel van de Vondel Hotels collectie - is flink uitgebreid. Er zijn maar 

liefst vijftien nieuwe kamers bijgekomen. Vondel Hotels kreeg vorig jaar de mogelijkheid om Hotel 

Hestia aan de Roemer Visscherstraat nummer 7 over te nemen. De nieuwe twaalf deluxe, een 

driepersoons- en twee vierpersoonskamers bevinden zich op een dependance locatie aan de 

overkant van de straat. 

 

Arjen van den Hof, eigenaar van Vondel Hotels: ‘Toen we de kans kregen om dat verouderde 

hotelpand precies tegenover Hotel Roemer te gaan gebruiken, hebben we geen moment getwijfeld, 

ondanks dat er zoveel aan moest gebeuren. Werkelijk alles moest eruit gesloopt worden, er is een 

nieuwe entree gemaakt en zelfs een nieuwe lift is in het gebouw getakeld. Na deze zeer grondige 

verbouwing ben ik erg trots op deze geweldige toevoeging, met name de drie- en vierpersoonskamers 

zijn uniek, die zijn er niet veel in de Amsterdamse binnenstad.’ 

 

Het hotel in de Amsterdamse Roemer Visscherstraat heeft een huiselijk, stijlvol en artistiek karakter 

en elk vertrek spreekt tot de verbeelding en heeft de perfecte combinatie van interior design en 
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hedendaagse kunst. Hotel Roemer is een goed bewaard geheim met 38 hoogwaardige kamers en 

suites.   

 

In de intieme lounge -  met het ‘honesty bar’ concept - maken gasten hun eigen drankje  op elk gewenst 

moment. Ook is dit unieke boutique hotel in het bezit van een binnentuin en een exclusieve 

boardroom: de ideale setting voor vergaderingen of productpresentaties. De ligging is majestueus, 

omgeven door Amsterdams bekendste musea, het Vondelpark en het bruisende nachtleven. 

 

Meer informatie: hotelroemer.com 

 

 

Over Vondel Hotels 

Vondel Hotels is een unieke collectie 4-sterren hotels, 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 en Apartments De Hallen.   

Meer informatie: vondelhotels.com  

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

Voor meer informatie over Hotel Roemer, interviews en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: Maren Veltmeijer, 

Marketing & PR Manager of Liesbeth Rinsema , 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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