Hotel Malar
GREEN SPIRIT HOTELS PARIS
t

Harmonie & charme in hartje Parijs !
Hotel Malar is ideaal gelegen in de buurt van de Eiffeltoren,
Seine, Champs-Elysées en Les Invalides… allemaal op
loopafstand… en nodigt u uit voor een pauze in Parijs.
Een charmant hotel met een binnenplaats en een tuin met
bloemen en kruiden - een oase van rust voor de gasten om te
ontspannen, te werken en op zonnige dagen te ontbijten.
Oud en nieuw ontmoeten elkaar, de geschiedenis van Parijs en
de wereld van vandaag. Een spannende mix van traditie en
moderniteit brengt leven met en knipoog in het hele gebouw.
Het hotel is beschermd tegen de negatieve effecten van
elektrosmog, zodat de lichaamscellen ook vakantie kunnen
vieren de geest kan hier in harmonie ontspannen. De onlangs
gerenoveerde superieure kamers met hun bijzondere ambiance
nodigen u uit om kostbare momenten te beleven in de lichtstad
Parijs.

“Een origineel hotel, echt een
aanrader!”
"Hotel met een atypische
binnenplaats, je denkt niet dat
je in Parijs bent!”
"Bijzondere decoratie en leuke

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.

patio. Een ideale locatie voor

Hotel Malar 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

deze plek is erg sympathiek. Wij

city-trips tegen een goede prijs.
Reserveer met gesloten ogen, je
zult niet teleurgesteld worden,
hadden een zeer rustige
kamer.”

Kontakt :
Hôtel Malar**
29, rue Malar
75007 PARIS
Tel.: +33 (0) 1 45 51 38 46
Fax : +33 (0) 1 45 55 20 19
malar@green-spirit-hotels.com

www.hotelmalar.paris
www.facebook.com/greenspirithotels

22 kamers:
16 standard kamers:
✓ Gratis Wifi

✓ Niet-roker kamers
✓ Haardroger
✓ Flat screen satelliet TV

✓ Badkamer met douche en toilet
✓ Zeep & shampoo Pure Green met milieukeurmerk

6 superior kamers bieden bovendien:
✓ Ligbad ipv douche
✓ Minibar & Kluisje
✓ Individueel ingerichte kamers
✓ Rustige ligging met uitgang naar patiotuin
✓ Orthopedische, antistatische en elektrisch neutrale matrassen

www.green-spirit-hotels.com

