
DÉ PLEK VOOR MEETINGS EN EVENTS

Vergaderen en evenementen organiseren met het beste uitzicht 
over Amsterdam. Ons hotel is snel te bereiken vanaf de A10 en 
beschikt over een ruime parkeergarage. Dit maakt het Leonardo 
Hotel Amsterdam Rembrandtpark een ideale uitvalsbasis voor 
meetings en events. 

Het hotel heeft verschillende moderne board- en meeting-rooms, 
die gevestigd zijn op de 18e verdieping. Alle board- en meeting-
rooms hebben een prachtig panoramisch uitzicht. 

Wij denken graag mee om het evenement compleet te maken. Ook 
is er ruimte voor het organiseren van bedrijfsevents, verjaardagen 
en bruiloften in onze skybar, restaurant of op ons prachtig 
dakterras. Combineer jouw evenement vooral met een culinaire 
lunch of diner bij Floor17.

LEONARDO HOTEL 
AMSTERDAM REMBRANDTPARK

CENTRALE LIGGING

Het Leonardo Hotel Amsterdam Rembrandtpark is centraal gelegen 
en is snel te bereiken vanaf de ringweg A10. Het hotel ligt direct 
aan het Rembrandtpark. Trek de wandelschoenen aan en verken 
de buurt of pak een hardloopkaart en ga voor een sportief rondje 
door het park. 

Het centrum van Amsterdam is gemakkelijk te bereiken met een 
directe tramverbinding vanaf het hotel. Kom je met de auto? Dan 
heeft het hotel een ruime parkeergarage met 380 parkeerplaatsen, 
waarvan 300 overdekt. Maak gebruik van onze eenvoudige shuttle 
service vanaf Schiphol. Onze chauffeur brengt je binnen 20 minuten 
naar het hotel. De shuttle service van het hotel naar Schiphol kost 
€ 7,50 per persoon.



FLOOR17 

Floor17 is ongecompliceerd zonder simpel te zijn. We steken veel 
tijd en energie in het vinden van de beste ingrediënten die de liefde 
voor het product en de omgeving laten zien. Kom langs, geniet en 
ervaar gerechten met een verhaal onder het genot van het beste 
uitzicht over Amsterdam. 

Op zoek naar een uniek evenement, met bijvoorbeeld een curling 
baan, silent disco, traditioneel sjoelen of andere activiteiten? Ook 
hiervoor ben je bij Floor17 op 85 meter hoogte aan het juiste adres. 
Wanneer je luncht of dineert bij Floor17 parkeer je 3 uur gratis in de 
parkeergarage van het hotel. 

Meer informatie vind je op:
www.floor17.nl



Sky lounge 1   19,4  v  - - - - 8 8 -

Sky lounge 2   25,9  v  25 12 8 - 12 8 -

Sky lounge 3   44  v  30 18 16 16 16 8 -

Sky lounge 4   25,9  v  20 8 8 - 12 6 -

Sky lounge 5   88  v  81 40 36 28 24 16 -

Sky lounge 4+5   117  v  100 55 48 46 40 26 -

Floor 17 - Entire floor   954  v  - - - - - 250 400

Floor 17 - Bar   238,5  v  - - - - - 52 100

Floor 17 - Restaurant   238,5  v  - - - - - 70 100

Floor 17 - Restaurant highway  38,75  v  - - - - - 24 30

Floor 17 - Event space (Entire space) 477  v  - - - - - 165 150

Floor 17 - Event space - flex  136,9  v  50-70 - - - - 72 100

Floor 17 - Event space highway  136,9  v  - - - - - 52 50

Rooftop - Entire floor     v  - - - - - 

Rooftop - Restaurant/Bar side  225  v  - - - - - 50 150

Rooftop - Group side   225  v  50-70 - - - - 50 150

Private dining   23,12  v  - - - - - 9 20

CSA Private lounge   46,25  v  - - - - - 32 40

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 bedrijfscred‚ ‘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 HOTEL AMSTERDAM REMBRANDTPARK 
Staalmeesterslaan 410, 1057 PH Amsterdam 
E: info.rembrandtpark@leonardo-hotels.nl  
T: + (0)2 02 07 00 00   
W: leonardo-hotels.com

• Snel te bereiken vanaf de A10
• Aan de rand van het centrum
• Restaurant & Bar Floor17
• Rooftop Terrace
• 446 hotelkamers
• 380 parkeerplaatsen
• Fitness
• Sauna & solarium
• Shuttlebus Schiphol Airport
• 5 conferentiezalen

FACILITEITEN

AFSTANDEN

Amsterdam Rembrandtpark  ............................................................................................... 0 km

Snelweg A10  ........................................................................................................................................1,0 km

Metrostation Postjesweg ...................................................................................................0,8 km

Metrostation Jan van Galenstraat ............................................................................0,8 km

Metrostation de Vlugtlaan  ................................................................................................ 1,3 km

Treinstation Amsterdam Lelylaan  ............................................................................. 1,3 km

Vondelpark  ............................................................................................................................................1,9 km

Leidseplein  ............................................................................................................................................2,6 km

Amsterdam Centraal Station  ........................................................................................4,0 km

Amsterdam Schiphol Airport (AMS)  ....................................................................8,6 km


