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Hotel Roemer: een goed bewaard geheim 

 

 

 

Een karakteristiek, intiem hotel met pittoreske binnentuin dat rust biedt in de wervelwind die Amsterdam 

heet, dat is Hotel Roemer. De binnentuin biedt rust en de ‘honesty bar’ zorgt voor een huiselijk gevoel in 

dit schitterende onlangs gerenoveerde boutique hotel. De gerechten in het bijbehorende restaurant, 

worden met verse ingrediënten bereid. Op het kleine menu staan lunch- en dinergerechten en heerlijke 

wijnen en cocktails. 

 

Elk vertrek in dit hotel spreekt tot de verbeelding en heeft de perfecte combinatie van interior design 

en hedendaagse kunst. Hotel Roemer is een goed bewaard geheim met 37 hoogwaardige kamers en 

suites, waaronder ook drie- en vierpersoonskamers, perfect voor een familie of een weekendje 

Amsterdam met vriendinnen.  
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Dit boutique hotel bezit daarnaast 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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