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Op slechts 15 minuten afstand van het centrum 
van Amsterdam, vlakbij luchthaven Schiphol en 
naast het Amsterdamse Bos, treft u Steigenberger 
Airport Hotel Amsterdam. De ideale locatie voor 
de start en/of het einde van uw reis en al uw 
vergaderingen en evenementen.    

In het middelpunt 
van de wereld en 
het groene hart 
van Amsterdam

In de 15 state-of-the-art vergader-
zalen kunnen uw evenementen 
tot 620 personen georganiseerd 

worden.  Door het all-on-one-floor-
concept vindt u alle faciliteiten 
voor uw bijeenkomst op de begane 
grond van het hotel. Alle zalen zijn 
voorzien van natuurlijk daglicht en 
dankzij de ruime foyers zijn er tal 
van mogelijkheden op het gebied 
van buffetten, stands en breaks. Het 
team van ervaren Event Managers 
assisteert u graag met uw evene-
ment op maat.

De 440 comfortabele hotelkamers 
en suites, voorzien van alle facilitei-
ten voor de moderne reiziger, zijn 
ingericht met warme kleuren, en 
bieden veel ruimte voor uw werk en 
ontspanning.

Laat u culinair verrassen in één 
van de restaurants & bars. In het 
Italiaanse à la carte restaurant Nadar 
kunt u genieten van traditionele 
Italiaanse gerechten gecombineerd 
met een prachtige wijnselectie. In de 
Sports & Media bar van het hotel 
worden internationale gerechten 
geserveerd in een ontspannen, spor-

tieve sfeer. Bekijk hier live sporteve-
nementen onder het genot van een 
hapje en een drankje.

Om volledig tot rust te komen kunt 
u kosteloos de Lifestyle Club & 
Active Spa van het hotel bezoeken. 
Hier vindt u onder andere een bin-
nenzwembad, sauna, sanarium en 
fitnessruimte.

Dankzij haar ligging vlakbij de 
snelwegen A9 en A4 heeft het 
hotel een uitstekende bereikbaar-
heid. U kunt parkeren in de onder-
grondse en beveiligde parkeergarage 
met 266 parkeerplaatsen. Ook 
is Steigenberger Airport Hotel 
Amsterdam goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer (gratis shuttle ser-
vice van en naar de luchthaven).

Steigenberger Airport Hotel 
Amsterdam is sinds september 2012 
onderdeel van de Steigenberger 
Hotel Group: Een gerenommeerde 
internationale hotelketen waar eer-
steklas service, uitstekende faciliteiten 
en een onvergetelijke ervaring hoog 
in het vaandel staan. 
www.airporthotel-amsterdam.steigenberger.nl  
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