
Van der Valk Hotel Amersfoort A1 biedt u diverse mogelijkheden zoals 26 multifunctionele moderne 
zalen, 140 luxe kamers, meerdere ontspanningsmogelijkheden en diverse eet, - en drinkgelegenheden. 
De centrale ligging, direct aan de A1, en de goede bereikbaarheid maken het hotel een aantrekkelijke en 
geschikte locatie voor diverse gelegenheden.

MEETINGS & EVENTS 
De 26 moderne vergaderzalen zijn allen voorzien zijn van daglicht, 
een beamer of smart tv, airconditioning en hebben de mogelijkheid 
volledig verduisterd te worden. Tevens is er in het gehele hotel gratis 
draadloos internet aanwezig. Hotel Van der Valk Amersfoort A1 is ge-
specialiseerd in zowel zakelijke als feestelijke ontmoetingen. Bij ons 
kunt u uitstekend terecht met zowel grote als kleine gezelschappen. 
Organiseer hier uw vergadering, seminar, congres, borrel, receptie of 
personeelsfeest. Ons team zorgt ervoor dat alles tot in de puntjes is 
geregeld. U bent van harte welkom om een kijkje te nemen in ons 
hotel. Onder het genot van een kopje koffie of thee bespreken wij 
graag uw wensen en onze mogelijkheden voor uw geslaagde 
bijeenkomst. 

FACILITEITEN 
Het hotel beschikt over een sfeervol Live Cooking restaurant, diverse 
foyers, Chiccio Koffiebar en SIXX Skybar waar u voorafgaand of na 
afloop van uw bijeenkomst heerlijk kunt ontspannen met een hapje 
en drankje. Verder telt het hotel 140 kamers, allen voorzien van gratis 
draadloos internet, koffie en thee faciliteiten, interactieve televisie, 
telefoon, kluis en is het gehele hotel rookvrij. De hotelkamers zijn 
voorzien van een comfortabele badkamer met rainshower of 
bubbelbad. Het hotel beschikt over 400 parkeerplaatsen, inclusief 
parkeergarage, voor vrij gebruik en op eigen risico. Tijdens het 
verblijf kan er gebruik worden gemaakt van Van der Valk Vitaal en 
Fitnessclub Amersfoort. Van der Valk Hotel Amersfoort A1 bevordert 
de vitaliteit terwijl u vergadert, een event bijwoont of bij ons 
overnacht. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid tot flexwerken in 
ons Business Center. 

LIGGING & BEREIKBAARHEID 
Van der Valk Hotel Amersfoort A1 is centraal gelegen in het midden  
van Nederland en is daardoor goed bereikbaar vanuit het hele land 
met zowel de auto als het openbaar vervoer. Op nog geen 5 minuten 
loopafstand van het hotel is er een bushalte. Het centrum van  
Amersfoort is binnen 10 min bereikbaar met de auto. Ook vanuit het 
buitenland is deze locatie goed bereikbaar, want Schiphol-Airport 
(58 km) is binnen 40 minuten te bereiken. 

CONTACT 
Ruimtevaart 22-24 
3824 MX Amersfoort 
+31 33 454 00 00 
sales@amersfoort.valk.com

HOTELFACILITEITEN 
140 hotelkamers
26 multifunctionele zalen 
2 restaurants 
1 Chiccio Koffiebar 
1 SIXX Skybar 
Fitnessclub Amersfoort 
Van der Valk Vitaal 
Business Center 

SERVICE 
Gratis parkeren
Laadpalen
Gratis WiFi
Roomservice
Stomerijservice 
Rolstoelvriendelijk 
Rookvrij 
Green Key Gold
Shuttle service voor zakelijke gasten 
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