
LUXUEUS WONEN 
AAN ZEE

GRAND HOTEL AMRÂTH KURHAUS



De Superior kamer biedt alles wat u nodig heeft voor 

comfortabel wonen in het Kurhaus. 

• 22 – 26 m2 vloeroppervlakte

• Badkamer met bad-douche combinatie

• Gratis WiFi

• Nespresso koffie- en thee faciliteiten

• Flat-screen TV met radio kanalen

• Kluis op laptopformaat  

• Directe telefoonlijn 

• Air conditioning

• Föhn, strijkijzer en broekpers  

• Kitchenette met magnetron

Daarnaast is er de mogelijkheid om, tegen een meerprijs, een 

Executive kamer of suite te huren. 

De Executive kamers zijn zeer ruim van opzet en beschikken 

over een balkon. Bij onze suites zijn de slaap- en zitkamer 

van elkaar gescheiden. Ideaal natuurlijk voor het ontvangen 

van bezoek. De badkamer is ruim opgezet en grenst aan de 

slaapkamer. Ook is er een aparte gastentoilet.  

A WORLD OF LUXURY 

BY THE SEA

FACILITEITEN

Alle genoemde prijzen zijn non-commissionable.

op basis van een Superior kamer

 
TARIEF

SUPERIOR KAMER EXECUTIVE KAMER SUITE

Er gaat weinig boven wakker worden aan het strand. De frisse 

wind, het geluid van de golven en de zilte geur van de zee vindt 

iedereen heerlijk. Ons hotel voegt aan deze ervaring graag 

luxe suites toe en een restaurant waar u heerlijk kunt eten en 

dat uitkijkt op de Noordzee.

Ontdek onze kamers & suites van het Kurhaus Hotel. Grand 

Hotel Amrâth Kurhaus beschikt over  totaal 265 prachtige 

kamers, inclusief 8 suites. We bieden u de keuze uit een 

aantal soorten kamers en suites, voorzien van alle luxe die u 

zich kunt wensen.

Bent u op zoek naar een woonruimte of tijdelijke 

huisvesting? Dan is Grand Hotel Amrâth Kurhaus een uiterst 

geschikte locatie!

Bovengenoemde prijs is inclusief:

• 1x per week schoonmaak gehele kamer

• 1x per week wissel linnen en handdoeken

• WiFi

• Gratis entree voor onze fitnessruimte, 

sauna en zwembad 

• BTW

De prijs is exclusief:

• Toeristenbelasting

• Ontbijt

€ 3.300
PER MAAND

U kunt reserveren via reservations@amrathkurhaus.com of +31 (0)70 416 26 30



SERVICE OP MAAT

U kunt uw verblijf in Grand Hotel Amrâth Kurhaus geheel 

naar wens invullen. Tijdens uw verblijf kunt u, tegen betaling, 

gebruik maken van de services die het hotel aanbiedt. 

• Wasserij- en stomerij service

• Conciërge service 

• Print/Fax service 

• Extra schoonmaak service

• Valet Parking service

TARIEVEN

• Ontbijt voor € 9,50 (per ontbijt) in ons restaurant Waves at 

   the Kurhaus

• Ontvang 20% korting op bestedingen in restaurant Waves at 

   the Kurhaus

• Ontvang 20% korting op bestedingen in de hotelbar

• Ontvang 20% korting op de geldende zaalhuur tarieven

• Extra schoonmaak: € 25,00 per keer

• Valet Parking: € 500 per maand (1 auto per gast)

VOORWAARDEN

• Contractduur: minimaal 1 maand

• Bij een verblijf van ten minste drie weken aaneengesloten 

   hoeft u voor de overnachtingen na die drie weke geen 

   toeristenbelasting te betalen

• Contracten kunnen tussentijds niet worden opgezegd. Mocht 

    u eerder uitchecken dan dient het gehele contract bedrag te 

    worden betaald.

• Facturatie geschiedt per maand vooruit en dient betaald te 

   zijn op de eerste van de maand. Hierbij wordt er een factuur 

   opgesteld voor de minimale nachten. Eind van de maand 

   volgt de factuur voor extra nachten en F&B welke binnen 2 

   weken betaald dient te worden. 

• Het tarief is per kamer per maand. 

• Wanneer u het weekend niet in het Kurhaus verblijft (vrijdag 

    12.00 uur tot zondag 18.00 uur) ontvangt u € 250,- korting 

    per weekend
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A WORLD OF LUXURY 
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