gelegen
op het hippe
Eilandje!
comfortabel, betaalbaar
en zeer gunstig gelegen 3 sterren hotel
toplocatie vlakbij het centrum en makkelijke
toegang tot het havengebied van Antwerpen
uw ideale partner voor zakelijke overnachtingen
ook beschikbaar voor ‘long stay’ verblijf

MET STEP
OF SCOOTER
DE STAD
VERKENNNEN!

HOTEL DOCKLANDS ANTWERPEN:
COMFORTABEL, BETAALBAAR EN
ZEER GUNSTIG GELEGEN
Kijk voor actuele
prijzen van kamers
en appartementen
op onze website,
of neem contact op
met de receptie
voor een voorstel
op maat

HOTEL DOCKLANDS BESCHIKT OVER 38 KAMERS EN 5 APPARTEMENTEN
VOOR ZOWEL SHORT ALS LONG STAY
• een thuis in Antwerpen
• modern en comfortabel ingericht
• appartementen met volledig ingerichte keuken,
wasmachine en droger
• gelegen op het populaire Eilandje,
tegen het centrum van Antwerpen
• makkelijk en snel bereikbaar vanaf de snelweg
en vanuit de Antwerpse haven
• parkeerplaats op loopafstand
• goede verbinding middels tram, bus, fiets,
step of scooter

BELANGRIJK
VOOR DE ZAKENREIZIGER
•
•
•
•
•
•

uitgebreid ontbijtbuffet
lunchpakketten
veel restaurants, café’s en terassen
in de buurt
wasserij / stomerijservice
supersnelle wifi
printservice

Wilt u eens kennismaken en onze locatie bezoeken? Laat het ons weten!
Als lokaal bedrijf profiteert u altijd van een voordeel, vraag naar uw bedrijfs kortingscode.

ACCOMMODATIE
38 KAMERS (17 tot 25 m2)
tot maximaal 3 personen

KAMER
standaard kamer
17 m²
compacte kamer met terras 14 m²
superior kamer
25 m²
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bureau
2 fauteuils
flatscreen TV met internationale zenders
2 aparte bedden of dubbele bedden
kledingkast
koffie-thee voorzieningen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BADKAMER
douche of bad
toilet
voor actuele prijzen, kijk op
wastafel

hoteldocklands.be
of neem contact op met
de receptie

5 APPARTEMENTEN (40 tot 50 m²)
van 1 tot 4 personen

WOONGEDEELTE
zitbank met salontafel
eettafel 4 stoelen
flatscreen TV met internationale zenders
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SLAAPGEDEELTE
1 groot bed
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KEUKEN
4 pits kooktoestel
koelkast
combi magnetron met oven
vaatwasser
Senseo apparaat
strijkijzer en strijkplank
keukengerei / servies / glaswerk / bestek
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BADKAMER
douche
toilet
wastafel
eigen was-droogcombinatie
(in 4 van de 5 appartementen)

DE LIGGING
Hotel Docklands ligt op ‘t Eilandje, de populairste wijk van Antwerpen. De omgeving biedt een ruime
keuze voor reizigers die naast hun drukke werk geïnteresseerd zijn in musea, winkelen, café’s, terrassen
en restaurants. Vanuit Hotel Docklands kunt u makkelijk wandelen naar diverse attracties en bezienswaardigheden in de directe omgeving.
Het openbaar vervoer biedt goede verbindingen naar de dierentuin, het centraal station en de rest van de
stad. Of maak gebruik van de huurfietsen of scooters om de stad ontspannen en optimaal te ontdekken:
Antwerpen biedt zoveel meer! Voor actuele info en openingstijden: kijk op visitantwerpen.be
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