Hotel Sacré Coeur
GREEN SPIRIT HOTELS PARIS
t

Laat ons kleurrijk van het leven genieten…
... dat is het motto van Montmartre, de kunstenaar wijk van
Parijs, en ook van het hotel Sacre Coeur met zijn 50 kamers,
geïnspireerd door kunst en allemaal verschillend. Meer
Montmartre kan bijna niet.
Er is keuze uit 3 kamertypes - Standaard, Superior en VIP. De 4
VIP kamers zijn op de 7e verdieping, met eigen terras en
panoramisch uitzicht, waarvan er 2 met adembenemend blik
op de beroemde kerk Sacre Coeur. De kunstenaar Georges
Braque waardeerde in 1913 al de unieke uitzicht boven de
daken van Parijs. Hij leefde en schilderde toen hier in dit pand.
Doe het als hij, neem een duik met en open hart in de tijd van
de Belle Epoque Bohème. De standaardkamers gaan u
omringen met kleuren en goed humeur. Echte muurschilderijen
van een getalenteerde kunstenaar in de superior kamers laten
u de tijden van Van Gogh, Gauguin, Monet, Chagall en Braque
herleven. Veel kunstenaars hebben hun stempel gedrukt op
deze buurt, hier gewoond, gelachen en geliefd.
Ideale locatie in een mooie wijk, vlak bij metrostation LamarckCaulaincourt, met snelle verbinding naar alle bezienswaardigheden van Parijs. Op loopafstand van de Basilica
Sacre Coeur, met zijn panoramische uitzichten over de stad.
Dichtbij ook de Place du Tertre het beroemde
kunstenaarsplein.
Hotel Sacre Coeur 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..

“Geweldige decoratie! Zeer gave
buurt!”
"Sympathiek personeel, die goed
voor ons hebben gezorgd"

“Cool hotel, aardig personeel”
“Hartelijk welkom, liefdevolle en
originele decoratie”
“Absoluut perfecte locatie, de
inrichting van de kamer, de
ontvangst en de vriendelijkheid
van het personeel, overdag en ’s
nachts”
“Al mijn 2e verblijf hier! Ik
waardeer de locatie vlak bij het
metrostation, de nabijheid van
Montmartre zonder in het directe
centrum met de drukte van alle
toeristen. Dit is een warme plaats
in tegenstelling tot andere
hotelketens“

Kontakt :
Hotel Sacré Coeur**
101, rue Caulaincourt
75018 PARIS

Tel.: +33 (0) 1 42 62 02 02
Fax : +33 (0) 1 42 54 34 92
sacrecoeur@green-spirithotels.com
www.hotelsacrecoeurparis.com
www.facebook.com/greenspirithotels

50 gepersonaliseerde kamers:
✓ Gratis Wifi
✓ Minibar
✓ Kluisje
✓ Niet-roker kamers
✓ Haardroger
✓ Flat screen satelliet TV
✓ Badkamer met douche en WC
✓ Vitaal water gratis om te drinken in de lobby verkrijgbaar

✓ Het hotel is beschermd tegen elektromagnetische vervuiling door

harmonisatie apparaten van Weber Biotechnologie

Receptie 24 uur per dag geopend. Buffet of Frans ontbijt.

www.green-spirit-hotels.com

