
LUXUEUS WONEN 

AAN ZEE
GRAND HOTEL AMRÂTH KURHAUS

A WORLD OF LUXURY 
BY THE SEA
Er gaat niets boven wakker worden aan het strand. Van de frisse wind, het geluid van de 

golven en de zilte geur van de zee geniet toch iedereen?

Heeft u tijdelijke huisvesting nodig? Dan bent u van harte welkom bij Grand Hotel 

Amrâth Kurhaus! Ideaal als u tijdelijk in deze omgeving bent gedetacheerd, voor langere 

periode in de directe omgeving van uw familie wilt verblijven of aan de drukte van een 

verbouwing wilt ontsnappen. Door de warme sfeer, de luxe faciliteiten en de ligging 

direct aan het strand, voelt u zich bij ons meteen thuis!

Grand Hotel Amrâth Kurhaus heeft 270 kamers, waarvan 8 suites, 10 zalen, culinair 

Restaurant Waves met terras en hotelbar en de Kurhaus Spa & Beauty waar u heerlijk 

kunt ontspannen. Wij bieden verschillende kamertypes die uitermate geschikt zijn voor 

langer verblijf; de luxe inrichting en uitdrukkelijke aandacht voor comfort laten het u 

aan niets ontbreken!

Voor een tijdelijk “thuis” van huis bent u bij 
Grand Hotel Amrâth Kurhaus aan het juiste adres.



SERVICES

Grand Hotel Amrâth Kurhaus maakt uw verblijf graag zo 

aangenaam mogelijk en biedt hiervoor de volgende services 

waar u als gast gebruik van kunt maken:

• Gratis entree Kurhaus Spa & Beauty

• Gratis concierge service

• Room Service (tegen betaling)

• Wasserij en stomerij service (tegen betaling)

• Print- en faxservice

• Valet Parking service (tegen betaling)

TARIEVEN EN KORTINGEN

• Ontbijt voor € 9,50 p.p.p.n. (i.p.v. € 26,50 p.p.p.n.)

• U ontvangt 20% korting in Restaurant Waves

• U ontvangt 20% korting in de hotelbar

• U ontvangt 20% korting op zaalhuur

• Extra schoonmaak: € 25,00 per keer

• Valet parking: € 500,00 per maand (1 auto per gast)

VOORWAARDEN

• Minimale contractduur bedraagt 1 maand.

• Genoemde kamertarieven gelden per kamer per maand.

• Enkel over de eerste drie weken van uw verblijf is   

   toeristenbelasting verschuldigd, hierna niet meer.

• Een contract kan tussentijds niet worden opgezegd, 

   de kosten voor de minimaal overeengekomen contractduur  

   worden in rekening gebracht.

• Facturatie geschiedt per maand vooruit. Voor de minimale  

   contractduur van 1 maand dient de factuur op de 1e van  

   de maand van verblijf voldaan te zijn. Voor extra nachten en  

   bestedingen in het hotel ontvangt u ueen nieuwe factuur  

   welke direct betaald dient te worden.

• Wanneer u in het weekend (vrijdag 12.00 uur tot zondag  

   18.00 uur) geen gebruik wenst te maken van de kamer(s)  

   dan ontvangt u een korting van € 250,00 per weekend.

KAMERS

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

PRESIDENTIAL SUITES

LANDZICHT SUITES

FAMILIEKAMERS

In onze familiekamers kunt u met het gehele gezin (van maximaal 4 personen) in één 

kamer overnachten. Deze kamers zijn van alle gebruikelijke gemakken voorzien en 

geschikt voor kinderen in alle leeftijden. 

• 35 m2

• 4 personen

• Gratis Wi-Fi

• Minibar

Bij onze Landzicht Suites zijn de slaap- en zitkamer van elkaar gescheiden, ideaal 

voor het ontvangen van bezoek of voor uw kinderen om tv te kijken. Deze suites kijken 

uit op de stad.

• 88 m2  

• 2 personen (extra bedden mogelijk) 

• Gratis Wi-Fi

• Zithoek  

Luxer dan onze Presidential Suites is nauwelijks voorstelbaar; ruim 98 m2 met het 

mooiste uitzicht van Nederland! Deze suites schikken over luxueuze faciliteiten zoals 

een inloopkast, whirlpool en balkon met uitzicht op zee.

• 98 m2  

• King size bed voor 2 personen

• Gratis Wi-Fi

• Zithoek

• Minibar

faciliteiten

PRIJS VANAF € 7050,-  PER MAAND

PRIJS VANAF € 5400,-  PER MAAND

PRIJS VANAF € 4500,-  PER MAAND

• Koffie- en thee faciliteiten

• Kluis

• Bureau

• Minibar  

• Koffie- en thee faciliteiten

• Kluis  

• Bureau

• Koffie- en thee faciliteiten

• Kluis  

• Bureau

• Balkon  

• Zeezicht

INCLUSIEF:

• Wi-Fi

• BTW

• 1x per week schoonmaak gehele kamer

• 1x per week schoon linnen en handdoeken

EXCLUSIEF:

• Ontbijt

• Toeristenbelasting voor de eerste 3 weken

Tarieven

ZEEZICHT SUITES

De Zeezicht Suites zijn iets ruimer en hebben ook een aparte slaap- en woonkamer 

met werkgedeelte en eettafel. Alle Zeezicht Suites hebben zeezicht en sommige 

hebben een balkon.

• 68 m2  

• 2 personen (extra bedden mogelijk) 

• Gratis Wi-Fi

• Zithoek

PRIJS VANAF € 5850,-  PER MAAND

• Minibar

• Koffie- en thee faciliteiten

• Kluis  

• Bureau
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