
CENTRALE LIGGING

Overnacht in Almere, de stad die letterlijk van alle markten thuis 
is. Het hotel bevindt zich aan het water en midden in het centrum 
om de hoek van allerlei winkels en restaurants. Daarnaast ligt het 
hotel direct naast de stadsschouwburg, breng een bezoekje aan 
dit theater en geniet van een voorstelling. Heb je afspraken buiten 
de stad? Binnen tien minuten sta je op het Centraal Station van 
Almere. Vanaf hier sta je met de trein binnen twintig minuten in 
het centrum van Amsterdam. 

Toe aan een rustige plek? Ontdek de groene omgeving 
van Almere. Maak een fiets- of wandeltocht rondom de 
Oostvaardersplassen. Ga een dag winkelen in Batavia Stad 
Fashion Outlet of leer Almere kennen en ontdek de moderne 
architectuur van de stad. 

Almere wordt overigens ook het zakencentrum van de toekomst 
genoemd. Wandel vanaf ons hotel binnen vijftien minuten naar 
WTC Almere waar je een kantoorruimte kan huren passend bij 
jouw onderneming. Alhoewel je voor een kantoorruimte niet 
buiten de deur hoeft te zoeken, ons hotel beschikt namelijk 
over een eigen meetingzalen.

VERNIEUWDE DESIGNKAMERS

Breng een bezoek aan ons hotel en overnacht in een 
gerenoveerde hotelkamer. Het hotel beschikt over 117  
vernieuwde designkamers en is van alle gemakken voorzien. 

Na een goede nachtrust staat er de volgende ochtend een 
uitgebreid ontbijt te wachten in Bierfabriek Almere. Kom je met 
de auto? Parkeer je auto onder ons hotel. 

LEONARDO HOTEL ALMERE CITY CENTER

REBRANDED 

IN 2021



BIERFABRIEK ALMERE

Direct aan ons hotel ligt Bierfabriek Almere. Bierfabriek is brouwerij, 
restaurant en café in één. Hier ben je met familie, collega’s of 
vrienden welkom om te genieten van ambachtelijk gebrouwen bier, 
dat op onze eigen locatie gebrouwen wordt. Dit onder het genot 
van een boederijkippetje en veel gezelligheid. Tap zelf je bier, eet 
het kippetje met je handen en gooi de pindaschillen op de grond en 
dit alles terwijl je geniet van funky muziek. 

Dat jij je thuis voelt, is bij Bierfabriek Almere het belangrijkste.
Voor grote groepen is het mogelijk om een van onze speciale 
taptafels te reserveren waar jullie zelf het perfecte biertje kunnen 
tappen.

Meer informatie vind je op
www.bierfabriek.com/almere



Bierlokaal    170  v  40 100 70 35 60 100

Entresol    100  v  16 25 16 - 16 80

Bierlokaal + Entresol   270  v  - - - - - 180

Bierfabriek/Restaurant  300  v  - 40  - 20 - 250

GROOTTE (M²) DAGLICHT



LEONARDO HOTELS 

Leonardo Hotels werd in 2006 opgericht als de Europese tak van 
de Fattal Hotel Group. De portefeuille van Leonardo Hotels omvat: 
Leonardo Hotels, Leonardo Royal Hotels, Leonardo Boutique 
Hotels en NYX Hotels. Het bedrijfscredo ‘Feeling Good!‘ weerklinkt 
in alle activiteiten: van hoge kwaliteit, persoonlijke service, 
toegewijde medewerkers en een stijlvol design met regionale flair.

ADVANTAGECLUB

De AdvantageCLUB is het loyaliteitsprogramma ven Leonardo 
Hotels. Door lid te zijn kun je sparen voor gratis overnachtingen en 
ontvang je: 
• 10% korting op alle online boekingen die gemaakt worden op de        
   Leonardo Hotels website direct na registratie 
• Kies zelf wat je wilt sparen: punten, Miles & More award miles of    
   BahnBonus-punten (laatste twee voornamelijk in Duitsland) 
• 10% korting op eten en drinken in het restaurant of de bar 
• Dagelijkse krant (op aanvraag) 
• Gratis late check-out (op aanvraag en op basis van      
   beschikbaarheid) 
• Exclusieve aanbiedingen en club deals – alleen voor leden

CONTACT LEONARDO ALMERE CITY CENTER
Koetsierbaan 2, 1315 SE Almere  
E: reception.almere@leonardo-hotels.nl 
T: +(0)3 65 27 45 00  
leonardo-hotels.com 

• Midden in het centrum  
• Cafés en winkels op loopafstand
• Centraal Station Almere op loopafstand
• Direct naast de stadsschouwburg
• 15 minuten lopen naar WTC Almere
• Vlakbij de Oostvaardersplassen 
• 117 hotelkamers
• Restaurant Bierfabriek Almere
• Parkeren direct onder het hotel
• 3 meetingzalen

FACILITEITEN

AFSTANDEN

KAF Theater ............................................................................................................................................ ...54 m 

Almere Centrum ...............................................................................................................................350 m

City Mall Almere ............................................................................................................................ ..400 m

Almere Centraal Station ....................................................................................................... ...1,1 km 

De Oostvaardersplassen ..........................................................................................................31 km

Amsterdam .......................................................................................................................................... ...36 km


