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OVERZICHT  
KAMERS



CLASSIC KAMER
EEN COMFORTABEL TOEVLUCHTSOORD VOOR DE SOLO-REIZIGER

De 'Classic' kamers zijn voorzien van alle modern comfort en elegant ingericht met moderne meubels en
rustige kleuren.

• 25 m2 / 269 ft2
• Dubbel Sofitel MyBed™
• Flat-screen televisie
• Badkamer met inloop regendouche
• Hermès producten
• Badjas en slippers
• Dagelijks complimentair water
• Nespresso koffiemachine en theefaciliteiten

• Air-conditioning
• Kluis
• Volledig gevulde minibar
• Turn-down service elke avond
• 24-uurs room service
• Gratis hoge snelheid internet
• Gratis toegang tot de Sofitel SPA en FITNESS
• Uitzicht op de tuin of de stad 

Sofitel Legend The Grand Amsterdam - Oudezijds Voorburgwal 197 - 1012 EX Amsterdam
T +31(0)20 555 3 111 - www.sofitel-legend-thegrand.com



SUPERIOR KAMER
HOGE PLAFONDS EN GROTE RAMEN

Onze 'Superior' kamers ademen echt de geschiedenis van het gebouw, met hoge plafonds en grote
ramen. Het luxueuze, eigentijdse interieur past perfect bij de kunst en digitale gadgets in de ruimte.

Sofitel Legend The Grand Amsterdam - Oudezijds Voorburgwal 197 - 1012 EX Amsterdam
T +31(0)20 555 3 111 - www.sofitel-legend-thegrand.com

• 30 m2 / 322 ft2
• Queen size (of twee enkele, op basis van
beschikbaarheid) Sofitel MyBed™
• Flat-screen televisie
• Badkamer met inloop regendouche
• Hermès producten
• Badjas en slippers
• Dagelijks complimentair water
• Nespresso koffiemachine en theefaciliteiten

• Air-conditioning
• Kluis
• Volledig gevulde minibar
• Turn-down service elke avond
• 24-uurs room service
• Gratis hoge snelheid internet
• Gratis toegang tot de Sofitel SPA en FITNESS
• Uitzicht op de tuin, de straat of de binnenplaats



LUXURY KAMER
RUIME KAMERS MET UITZICHT OP DE GRACHTEN

De ruime 'Luxury' kamers, met uitzicht op de grachten, beschikken over een ruime badkamer met een
inloop regendouche en een ligbad. De karakters op de muur refereren aan onze legendarische gasten uit
de geschiedenis.
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• 35 m2 / 376 ft2
• King size (of twee enkele, op basis van
   beschikbaarheid) Sofitel MyBed™
• Flat-screen televisie
• Badkamer met bad en inloop regendouche 
• Hermès producten
• Badjas en slippers
• Dagelijks complimentair water
• Nespresso koffiemachine en theefaciliteiten

• Air-conditioning
• Kluis
• Volledig gevulde minibar
• Turn-down service elke avond
• 24-uurs room service
• Gratis hoge snelheid internet
• Gratis toegang tot de Sofitel SPA en FITNESS
• Maximum capaciteit: 3 personen
• Uitzicht op de grachten



OVERZICHT
SUITES



JUNIOR SUITE
GENIET VAN OPTIMALE RUIMTE EN ONTSPANNING

De luxueuze 'Junior' suites hebben een ruime slaapkamer met een kingsize Sofitel MyBed™ en een lounge
ruimte. De kamers zijn uitgerust met elegant meubilair en harmonieuze kleuren, voor optimale
ontspanning. 
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• 45 m2 / 484 ft2
• King size Sofitel MyBed™
• Flat-screen televisie
• DVD en Bose systeem
• Badkamer met bad en inloop regendouche 
• Hermès producten
• Badjas en slippers
• Dagelijks complimentair water
• Nespresso koffiemachine en theefaciliteiten

• Air-conditioning
• Kluis
• Volledig gevulde minibar
• Butler Service
• Turn-down service elke avond
• 24-uurs room service
• Gratis hoge snelheid internet
• Gratis toegang tot de Sofitel SPA en FITNESS
• Maximum capaciteit: 3 personen



PRESTIGE SUITE
GENIET VAN PURE LUXE EN COMFORT

Geniet van pure luxe en comfort in een van de iconische 'Prestige' suites met uitzicht op de grachten. De
suites zijn uitgerust met een groot kingsize Sofitel MyBed™ en een separate woonkamer. De suites bieden
veel natuurlijk daglicht dankzij de grote ramen,
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• 55 m2 / 592 ft2
• King size Sofitel MyBed™
• Separate woonkamer
• Flat-screen televisie
• DVD en Bose systeem
• Badkamer met bad en inloop regendouche 
• Hermès producten
• Badjas en slippers
• Dagelijks complimentair water
• Nespresso koffiemachine en theefaciliteiten

• Air-conditioning
• Kluis
• Volledig gevulde minibar
• Butler Service
• Turn-down service elke avond
• 24-uurs room service
• Gratis hoge snelheid internet
• Gratis toegang tot de Sofitel SPA en FITNESS
• Maximum capaciteit: 3 personen
• Uitzicht op de grachten



CANAL HOUSE SUITE
STAP BINNEN IN EEN EEN UNIEK STUKJE AMSTERDAMSE GESCHIEDENIS 

De twaalf Canal House Suites, gelegen in de voormalige huizen van bekende Nederlandse admiraliteiten,
nemen u mee terug naar de grootstedelijke historie van de 17de eeuw. De appartementen kenmerken zich
door tijdloze elegantie van de houten balken in het plafond, warme herfst kleuren en een subtiele mix van
klassiek en modern meubilair.
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• 65 m2 / 699 ft2
• King size Sofitel MyBed™
• Separate woonkamer met eetkamertafel
• Flat-screen televisie
• DVD en Bose systeem
• Badkamer met bad en inloop regendouche 
• Hermès producten
• Badjas en slippers
• Dagelijks complimentair water
• Nespresso koffiemachine en theefaciliteiten
• Air-conditioning

• Kluis
• Volledig gevulde minibar
• Butler Service
• Turn-down service elke avond
• 24-uurs room service
• Gratis hoge snelheid internet
• Gratis toegang tot de Sofitel SPA en FITNESS
• Sommige Canal House Suites beschikken over
   een kitchenette of privé ingang
• Maximum capaciteit: 3 personen
• Uitzicht op de stad of op grachten



OPERA SUITE
GENIET VAN ULTIEME LUXE 

De weelderige 'Opera' suites bieden u de ultieme luxe. Deze suites, met uitzicht op de charmante en
rustige binnentuin of de historische binnenplaats, zijn speciaal ontworpen om een   onvergetelijk verblijf te
garanderen.
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• 75 m2 / 807 ft2
• King size Sofitel MyBed™
• Separate woonkamer met eetkamertafel
• Flat-screen televisie
• DVD en Bose systeem
• Badkamer met bad en inloop regendouche 
• Hermès producten
• Badjas en slippers
• Dagelijks complimentair water
• Nespresso koffiemachine en theefaciliteiten

• Air-conditioning
• Kluis
• Volledig gevulde minibar
• Butler Service
• Turn-down service elke avond
• 24-uurs room service
• Gratis hoge snelheid internet
• Gratis toegang tot de Sofitel SPA en FITNESS
• Maximum capaciteit: 3 personen
• Uitzicht op de tuin of op de binnenplaats



BRUIDSSUITE
GENIET VAN ROMANTIEK EN LUXE 

Breng een romantische huwelijksreis of jubileum door in de onweerstaanbare Bruidssuite. Een speciale
Opera suite met een onvergelijkbare Franse flair, genesteld op de vierde verdieping en met uitzicht op de  
rustige tuin. Geniet van het plezier van een hamam, fijn linnengoed, zachte dekens en gezellige zithoek.
Laat uw butler het heerlijke bad vollopen of reserveer een behandelkamer voor twee in de Sofitel SPA, om
samen te ontspannen en te genieten.
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• 75 m2 / 807 ft2
• King size Sofitel MyBed™
• Separate woonkamer met eetkamertafel
• Flat-screen televisie
• DVD en Bose systeem
• Badkamer met bad en inloop regendouche 
• Hermès producten
• Badjas en slippers
• Dagelijks complimentair water
• Nespresso koffiemachine en theefaciliteiten

• Air-conditioning
• Kluis
• Volledig gevulde minibar
• Butler Service
• Turn-down service elke avond
• 24-uurs room service
• Gratis hoge snelheid internet
• Gratis toegang tot de Sofitel SPA en FITNESS
• Maximum capaciteit: 3 personen
• Uitzicht op de tuin of op de binnenplaats



IMPERIAL SUITE
LUXE MET EEN RIJKE HISTORIE

De 'Imperial' suites zijn een weerspiegeling van de rijke geschiedenis van The Grand, met de Nederlandse
moderne architectuur, schilderijen en 20e eeuwse inrichting. De namen van de suites zijn een eerbetoon
aan de legendarische gasten die ooit in The Grand verbleven: Willem van Oranje, Willem de Vijfde en
Maria de Medici.
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• 100 m2 / 1076 ft2
• Inclusief interconnecting 'superior' kamer (2
eenpersoonsbedden) met grachtenuitzicht
• King size Sofitel MyBed™
• Walk-in kast 
• Separate woonkamer met eetkamertafel
• Flat-screen televisie
• DVD en Bose systeem
• Badkamer met bad en inloop regendouche 
• Hermès producten
• Badjas en slippers
• Dagelijks complimentair water

• Nespresso koffiemachine en theefaciliteiten
• Air-conditioning
• Kluis
• Volledig gevulde minibar
• Butler Service
• Turn-down service elke avond
• 24-uurs room service
• Gratis hoge snelheid internet
• Gratis toegang tot de Sofitel SPA en FITNESS
• Maximum capaciteit: 5 personen
• Uitzicht op de grachten



ROYAL SUITE
RUIMTE EN LUXE IN EEN VOORMALIG GRACHTENPAND

De ruime en luxueuze 'Royal' suite bevindt zich op de derde verdieping van een voormalig grachtenpand
en kijkt uit op de weelderige binnenplaats van het hotel. Deze meest prestigieuze suite geeft je het gevoel
van een van de koningen of admiraals die in de loop der jaren ons gebouw hebben bezocht. Modern
design gecombineerd met ouderwetse houten plafondbalken creëren een 'thuis weg van huis'.
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• 100 m2 / 1076 ft2
• King size Sofitel MyBed™
• Separate woonkamer met eetkamertafel
• Flat-screen televisie
• DVD en Bose systeem
• Badkamer met bad en inloop regendouche 
• Hermès producten
• Badjas en slippers
• Dagelijks complimentair water
• Nespresso koffiemachine en theefaciliteiten

• Air-conditioning
• Kluis
• Volledig gevulde minibar
• Butler Service
• Turn-down service elke avond
• 24-uurs room service
• Gratis hoge snelheid internet
• Gratis toegang tot de Sofitel SPA en FITNESS
• Maximum capaciteit: 3 personen
• Uitzicht op de stad


