Rotterdam Partners
Official destination marketing organization & investment promotion agency of
Rotterdam

Welkom in Rotterdam
Wij zijn trots op Rotterdam en willen de stad graag vooruit brengen. Wij heten u van harte
welkom in onze stad en openen de deuren van Rotterdam graag voor u. Wij helpen u bij het
organiseren van een congres of zakelijk evenement in Rotterdam.
In deze PDF vindt u een selectie van de venues en services die wij aanbieden. Als u op deze
venues en services klikt, vindt u hierover meer informatie. Heeft u vragen over onze
dienstverlening? Stel ze gerust of bekijk het overzicht van onze diensten.
Voor een overzicht van onze venues verwijzen we u graag naar de Venue- en Service Finder.
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Hotels & hostels

Hotel New York
Overzicht
**** hotel
72 kamers
144 bedden

Adres & contact
Koninginnenhoofd 1
3072 AD Rotterdam
hotelnewyork.nl
info@hotelnewyork.nl
010 439 0500
Social media
facebook.com/hotelnewyorkrotterda
m
twitter.com/hotelnewyork
instagram.com/hotelnewyork

Over Hotel New York
Hotel New York is een viersterrenhotel. Het hotel opende in 1993 haar deuren in het voormalige
hoofdkantoor van de Holland Amerika Lijn, gelegen aan de oevers van de Maas. Het karakteristieke
gebouw uit 1917 ademt de nostalgie van toen en symboliseert het vertrek van de vele emigranten die
met hoop en spanning hun nieuwe vaderland tegemoet voeren. Het hotel bestaat uit 72 hotelkamers, 7
zalen en 2 restaurants, inclusief gratis Wifi. De grootste zaal heeft een capaciteit van 100 personen in
theateropstelling. Het hotel is gelegen op het puntje van de Wilhelminapier op de Kop van Zuid. Er
bevinden zich diverse parkeerterreinen en parkeergarages in de dichte nabijheid. Vanaf metrostation
Wilhelminaplein is het circa 5 minuten lopen. Gasten kunnen ook met de watertaxi komen.

Algemene informatie

Wifi

Roelstoelvriendelijk

gratis

Ja

Extra informatie

Classificatie

Green Key

Totaal aantal bedden

Totaal aantal kamers

**** hotel

Ja

144

72

Aantal
eenpersoonskamers

Aantal
tweepersoonskamers

Aantal kamers met
twee bedden

Prijs inclusief of
exclusief ontijt

Capaciteit restaurant

Airconditioning

72

6

Exclusief

400

Ja

Fitnessruimte

Sauna

Wasservice

Nee

Ja

Ja

72

To view the full online record, please visit https://rotterdampartners.nl/venues/hotel-new-york/
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Over Rotterdam Partners
Wij zijn Rotterdam Partners. Wat ons drijft is Rotterdam. Wij zijn trots op Rotterdam. Trots op de
energie van de stad, op haar innovatieve en ondernemende karakter, haar haven, haar
ongepolijste charme en internationale allure. Rotterdam is altijd in beweging en daarom geloven
wij dat er nog zo veel mogelijk is. Lees hier meer over onze organisatie.

Blijf op de hoogte
Als official destination marketing organization & investment promotion agency of Rotterdam
bieden we u onafhankelijk, professioneel en kosteloos advies. We houden u graag op de hoogte
van de nieuwste ontwikkelingen in Rotterdam. Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons via
social media.

Neem contact met ons op
Postbus 23514
3001 KM Rotterdam
T +31 (0) 10 790 01 40
contact@rotterdampartners.nl
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Rotterdam Partners Travel Trade &
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Tourism
T +31 (0) 10 790 01 40
T +31 (0) 10 790 01 40
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