Welkom op
Amsterdam Airport Schiphol

LOCATIE
Direct verbonden met Amsterdam Airport Schiphol via een
overdekte loopbrug ligt Sheraton Amsterdam Airport Hotel
& Conference Center op slechts 3 minuten afstand van de
aankomst- en vertrekhallen. Binnen 20 minuten bent u van het
hotel in het centrum van Amsterdam. Onze parkeerplaatsen zijn
het dichtst bij de aankomst- en vertrekhallen gelegen.

VERGADEREN
Sheraton Amsterdam AIrport Hotel & Conference Center
beschikt over 30 vergader- & evenementenruimtes waarvan de
meeste gelegen zijn in het conferentiecentrum op de begane
grond. Van intieme boardrooms tot grote conferentieruimtes,
ons ruime aanbd van zalen kan 4 tot 550 gasten verwelkomen.

KAMERS
Alle 407 kamers zijn geluidsdicht en beschikken over het
bekroonde Sheraton Sleep Experience® Bed, waardoor u
gegarandeerd kunt genieten van een goede nachtrust.
Upgrade naar een Clubkamer voor extra comfort en krijg
exclusief toegang tot de recent gerenoveerde Sheraton
Club Lounge waar u vrijblijvend gebruik kunt maken van het
ontbijtbuffet, kranten, snelle internetverbinding en een selectie
van dranken en hors d’oeuvres in de avond.

FITNESS & SPA
De fitnessruimte op de eerste verdieping biedt verschillende
cardio- en fitnessapparaten en een samenwerking met
Life Fitness™, een revolutionair fitnessprogramma. De spa
bestaat uit een sauna, stoomcabine, rustruimte, douches en
omkleedruimtes. Voor het boeken van een ontspannen massage
kunt u terecht bij de receptie.

RESTAURANTS & BAR
Na een lange vlucht of een productieve vergadering zijn onze
restaurants en bar de ideale plek om uw familie, vrienden en
collega’s te ontmoeten. Dineer in Stripes restaurant waar perfect gegrilde steaks en verse vis rechtstreeks van onze
topkwaliteit houtskolen grill geserveerd wordt. Geniet van
heerlijke hapjes en drankjes in de indrukwekkende setting van
het Atrium in The Gate of een informeel gerecht of snack in
Runway Cafe.

Sheraton Amsterdam Airport Hotel & Conference Center
Schiphol Boulevard 101
1118 BG Amsterdam
Nederland
+31 20 316 4300
sheraton.com/amsterdamair
SCHIPHOL

FEITEN

Meer dan alleen een airport terminal, biedt Amsterdam Airport
Schiphol een grote verscheidenheid aan winkels en restaurants
in Schiphol Plaza.

Gastenkamers: 407
Vergader- & evenementenruimtes: 30
Faciliteiten: Conferentiecentrum, Business Center, Club Lounge,
Fitness Ruimte, Spa Services, 2 Restaurants, Bar.

BEREIKBAARHEID

Boek uw eerstvolgende vergadering of evenement online via
sheraton.com/amsterdamair

Amsterdam Centrum
Amsterdam RAI
Den Haag
Utrecht
Rotterdam

Met de trein

Met de auto

20 min
10 min
30 min
30 min
30 min

25 min
20 min
30 min
45 min
45 min

©2017 Marriott International, Inc., All rights reserved. See our Privacy Statement or call 1 877 782 0071 from the U.S. & Canada or +353 21 493 0474 from all other countries to learn more about our data collection and usage practices.

