Hotel Amélie
GREEN SPIRIT HOTELS PARIS
t

Het leven zingt in deze muren!
Welkom in Hotel Amelie, een origineel Art' Hotel in hartje Parijs.
16 persoonlijke en gepersonaliseerde kamers met comfort.
Hier wakker worden staat garant voor een positief begin van
een nieuwe dag in de betoverende hoofdstad van Frankrijk.
Liefdevolle details verschuilen zich achter elke hoek en laten
je andere en werelden ontdekken. Een hotel voor
individualisten.
Volg de ziel van de kunstenares Amelie. Ze verspreidt kleurrijke
poëzie en wil met zijn charme uw hoofd op hol brengen.
Plezier en grappen zijn toegestaan, vooral in de wereld van
vandaag. Geniet en ontspan onder de vleugels van de
Eiffeltoren zijn. Een verblijf in Parijs is een feest en Amelie danst
er middenin. Gelegen in een rustige straat van de prestigieuze
7e wijk, omringd door vele leuke cafés en restaurants. De
Seine, Champs Elysées en Les Invalides op loopafstand.
Ons ontbijtbuffet bestaat niet alleen uit biologische producten
maar ook uit lokale producten met hoge kwaliteit van
leveranciers uit de buurt - brood en gebak van de bakkerij
Nelly Julien, kaas van de beroemde kaasmakerij Marie-Anne
Cantin, lokale biologische jam ... en natuurlijk biologische
koffie en thee.
Hotel Amélie maakt deel uit van de Green Spirit Hotel Group in
Parijs. Een familiebedrijf dat zich bekommert om het welzijn
van zijn klanten. Dat de waarden van duurzame ontwikkeling
en duurzaam onderhoud belangrijk neemt.
Green Spirit+: Voor uw welzijn, vitaal water en elektrosmog
harmonisatie in het hele hotel.

“Inspirerende trap!”
"Goede locatie, aardig personeel,
mooie decoratie.”
"Zeer vriendelijk personeel. Hotel
zeer schoon. Rijk ontbijt. Hartelijk
bedankt.”
“Bijzonder hotel in een erg leuke
wijk. De kwaliteit van de bedden
en de originele en positieve
decoratie vonden we erg mooi.”

“Wij vonden de geografische
ligging en de onconventionele
decoratie leuk? Dit is het beste
tweesterrenhotel dat ik ooit heb
gezien.”
"Uitstekende locatie. Verkwikkende
en verfrissende decoratie. Genoten
van het rijke ontbijt, de inrichting
van de kamer en de zeer goede
bedden.”

Kontakt :
Hôtel Amélie**
5, rue Amélie
75007 PARIS

Tel.: +33 (0) 1 45 51 74 75
Fax : +33 (0) 1 45 56 93 55
amelie@green-spirit-hotels.com

www.hotelamelie.paris
www.facebook.com/greenspirithotels

16 gepersonaliseerde kamers:
✓ Gratis Wifi
✓ Minibar
✓ Kluisje
✓ Niet-roker kamers
✓ Haardroger
✓ Flat screen satelliet TV
✓ Badkamer met douche en toilet
✓ Zeep & shampoo Pure Green met milieukeurmerk
✓ Vitaal water uit alle kranen
✓ Het hotel is beschermd tegen elektromagnetische vervuiling

door harmonisatie apparaten van Weber Biotechnologie
✓ Ecologische reinigingsproducten

www.green-spirit-hotels.com

