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Hotel Vondel voelt als een tweede thuis 

 

Hotel Vondel is één van de mooiste boutique hotels in Amsterdam. De omgeving is betoverend, nabij het 

Vondelpark, het Museumplein en de PC Hooftstraat. De setting imponerend: zeven karakteristieke 18e-

eeuwse herenhuizen maken waar wat ze beloven. Gasten proeven de pure sfeer van typisch Nederlands, 

gegoten in stijlvol interior design en beklonken in de verrassende collectie hedendaagse kunst. Toegewijd 

personeel biedt service zoals het hoort. Hotel Vondel prikkelt werkelijk alle zintuigen. Business en leisure 

gasten vinden in Hotel Vondel hun tweede thuis, telkens weer.  

 

Van een eenpersoonskamer, een deluxe tweepersoonskamer, een junior en loft suite tot een 

appartement. Hotel Vondel onderscheidt zich door de diversiteit aan kamertypes. Het hotel beschikt 

over 86 comfortabele en modern ingerichte kamers,  een meeting room, restaurant met bar en groene 

binnentuin. Er is veel aandacht besteed aan de indeling en het interieur, kunst & design spelen hierbij 

een belangrijke rol.  
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Verscheidene kunstwerken en de warme inrichting maakt ook restaurant JOOST tot een sfeervolle 

ontmoetingsplek in Hotel Vondel. Restaurant JOOST voert een frisse, Hollandse seizoensgebonden 

keuken met de nadruk op eenvoud.  In de lente en zomer kan ook in de prachtige binnentuin genoten 

worden van een heerlijke lunch, diner of borrel. 

 

Meer informatie: hotelvondel.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 Vondel, 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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