Het 4 sterren Courtyard by Marriott - Amsterdam Airport Hotel te Hoofddorp, ligt op slechts 15 minuten rijden van Schiphol.
Het hotel is prachtig gelegen aan de rand van het Haarlemmermeerse Bos, vlakbij Amsterdam, Haarlem, de Keukenhof en
het strand van Zandvoort. Diverse zakencentra liggen op 5 minuten afstand. Het hotel is gevestigd naast Claus, de meest
toonaangevende evenementenlocatie van Nederland.
Dit hotel, ontworpen door en voor zakenreizigers, biedt 148 ruime en modern ingerichte hotelkamers voorzien van alle
faciliteiten welke voor zowel de zakelijke als leisure gast zorgen voor een aangenaam verblijf.

KAMERS

FACILITEITEN

• 84 Standaard Deluxe kamers met 2 Queensize bedden
• 39 Standaard Deluxe kamers met 1 King bed
• 14 Business kamers
• 3 Family kamers
• 1 Junior Suite
• 3 Suites
• 4 Penthouse kamers
Alle kamers zijn niet-roken.

• Brasserie met terras, bar met dartboard en pooltafel
• Shuttlebus service van en naar de luchthaven
(l 5,- per rit)
• 24-uurs The Market shop
• Gratis internettoegang in de publieke ruimtes en
vergaderzalen
• Goed bereikbaar per auto
• Busstation op 300 meter
• Wasserij- en stomerij service
• Alle publieke ruimtes, gangen en kamers zijn uitgerust
met rookdetectoren en “sprinklers”
• Fitness & sauna

FACILITEITEN OP DE KAMERS
• Individueel bedienbare airconditioning
• 32" LCD televisie met films en muziek on demand
• Bureau met dataplug en verschillende
aansluitingsmogelijkheden
• Badkamer met afzonderlijke bad en douchecabine
• Föhn
• Kluis in de kamer (geschikt voor laptop)
• Strijkplank met strijkbout
• Geluidsdichte kamers

VERGADER- & BANQUETINGFACILITEITEN
Het hotel biedt voortreffelijke mogelijkheden voor
zakelijke bijeenkomsten op maat. De vijf vergaderzalen
zijn gelegen op de begane grond en zijn allen voorzien van
airconditioning, daglicht, een deur naar buiten en gratis
draadloos internet. Alle vergaderzalen liggen aangrenzend
aan de foyer waar de koffiebreaks worden geserveerd en
daarbij ook aan een groot terras.
• Zaal I
- 80 m2 - max. 105 theater/26 u-vorm
• Zaal II - 40 m2 - max. 40 theater/16 u-vorm
• Zaal III - 40 m2 - max. 40 theater/16 u-vorm
• Zaal IV - 40 m2 - max. 40 theater/16 u-vorm
• Zaal V - 40 m2 - max. 40 theater/16 u-vorm
• Combinatiezaal I-II - 120 m2 - max. 160
theater/42 u-vorm
• Combinatiezaal IV-V - 80 m2 - max. 105
theater/26 u-vorm

BUSINESS CORNER
In de business corner kan men rustig een krant lezen of
werkzaamheden verrichten achter de computer. De lobby
heeft een wireless internetzone.

THE MARKET
De 24-uurs “Market” is gelegen in de lobby tegenover de
receptie. Hier vindt u een selectie van snacks, drankjes,
zoetwaren, kranten en tijdschriften.

GOBOARD
In de lobby vindt u het GoBoard; een 57 inch LCD
touch screen dat u informatie geeft over het laatste
nieuws, plattegronden, wisselkoersen, 3-daagse
weersverwachting, live aandelenkoersen, vluchtinformatie
en lokale restaurants en evenementen.

NAAST DE DEUR: CLAUS
Claus biedt diverse bars, drie restaurants, 3 eventzalen,
20 bowlingbanen, ping pong en het Casino Admiral.

IN HET PARK: PAPA'S BEACH HOUSE
Gelegen direct aan het meer. Perfect voor een drankje,
hapje, lunch, een heerlijk diner of voor uw event of meeting.
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