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TELS A LA CARTE

RED ROOF INN DOWNTOWN **
500 H Street N.W.
Gelegen bij de kruising van 5th. Street, vlakbij 
Chinatown, op wandelafstand van het Convention 
Center en Union Station. 197 verzorgde kamers 
met traditioneel comfort. Een lounge, cafetaria 
en fitness center zijn ter beschikking. Ruime 
keuze aan restaurants in de buurt van het hotel.

DAYS INN CONNECTICUT AVENUE **
4400 Connecticut Avenue
Degelijk tourist class hotel, gelegen op zowat 2 
km. van het stadscentrum en vlakbij een 
metrostation. Het hotel werd recent vernieuwd 
en beschikt over een eigen restaurant, salon, 
giftshop en parkeergarage. De kamers zijn 
verzorgd en voorzien van tv, radio, haardroger en 
klimaatregeling.

CARLYLE SUITES HOTEL ***
1731 New Hampshire Avenue
Middenklasse hotel met uitstekende ligging in 
een residentiële wijk op amper 2 blokken van 
Dupont Circle en vlakbij toegang tot metro en 
ander openbaar vervoer. De 170 kamers zijn ruim, 
voorzien van alle modern comfort (ook gratis 
high-speed internet aansluiting), ruime badkamer 
en een volledig ingerichte kitchenette. Patio café-
restaurant in ‘Art Deco’ stijl, bar, bevoorrechte 
toegang tot het nabijgelegen ‘Health Center’.

CHANNEL INN ***
650 Water Street S.W.
Eén van de weinige hotels gelegen aan het 
water met uitzicht op de Potomac rivier. Klein, 
toerist klasse hotel, op slechts een paar minuten 
van het centrum en van de voornaamste 
bezienswaardigheden. 100 eenvoudige maar 
verzorgde kamers met klimaatregeling, TV, 
telefoon, wekkerradio, haardroger, strijkgerief, 
draadloze internet aansluiting en data port met 
voice mail. Verder biedt het hotel twee restaurants, 
coffeeshop, cocktail bar, geldkoffertjes aan de 
receptie en voor uw ontspanning: zwembad en 
jachthaven.

OMNI SHOREHAM HOTEL ***
2500 Calvert Street N.W.
Vermaard, historisch hotel, vlakbij de National 
Zoo. Dit groot, luxueus hotel geniet van een 
schitterende ligging in het Rock Creek Park, een 
paar kilometer ten noorden van het centrum. De 
834 kamers bieden een klassieke inrichting met 
prachtige decors, marmeren badkamer en alle 
modern comfort. U geniet van een schitterend 
uitzicht op de stad of op het park. Indrukwekkende 
lobby, winkels, sfeervol restaurant ‘Robert’s’ 
lounge, fitness center, sauna, buiten zwembad 
met zonneterras, programma voor kinderen en 
betalende parking.

GEORGETOWN INN ***
1310 Wisconsin Avenue N.W.
Klein, historisch hotel in het hartje van 
Georgetown, vlakbij restaurants, bars en vele 
hippe boetieks. 95 vernieuwde kamers (zes 
verdiepingen) in een elegant, gezellig decor 
voorzien van marmeren badkamer. High speed 
internent overal in het hotel. Restaurant, cocktail 
lounge, fitness center. Tijdloze elegantie.

WASHINGTON HILTON & TOWERS ****
1919 Connecticut Avenue
Groot, modern hotel, gelegen vlakbij het centrum 
van de stad. 1118 kamers voorzien van complete 
badkamer, tv., telefoon, klimaatregeling, 
koffiezetapparaat, minibar, strijkplank en 
strijkijzer, haardroger, enz. Twee restaurants, 
twee bars, buiten zwembad (enkel open tijdens 
de zomer), fitness center en tennisfaciliteiten.

COURTYARD  MARRIOTT EMBASSY ROW ***(*)
1600 Rhode Island Avenue N.W.
Uitstekend hotel, gelegen aan Embassy Row, in 
het hartje van de stad, vlakbij Dupont Circle en 
op 5 blokken van het Witte Huis. U vindt er een 
combinatie van warme gezelligheid en moderne 
voorzieningen. De 156 kamers zijn ruim en laten 
genieten van alle moderne snufjes. U vindt er 
ook een befaamd restaurant, grill, café, lounge, 
binnen zwembad, fitness center en jacuzzi.

HOTEL DUPONT CIRCLE ****
1500 New Hampshire Avenue 
Prachtig, modern en stijlvol hotel, gelegen aan 
Dupont Circle, vlakbij restaurants, op enkele 
minuten van de voornaamste toeristische 
attracties van de stad. Volledige heringericht in 
warme, donkere kleurtinten. Restaurant, bar, 
cocktail lounge, fitness center, business center. 
327 luxueuze kamers in een eigentijds decor, 
voorzien van een uitstekend comfort met o.a. 
geldkoffertje, mini-koelkast, koffiezetapparaat, 
badjas, enz. Een uitstekende keuze!

HOTEL PALOMAR ****
2121 P Street N.W.
Toplocatie, op minder dan 5 minuten stappen 
van Dupont Circle en ong. 1.5 km. van het Witte 
Huis. Alle moderne kamers zijn voorzien van 
snufjes zoals flatscreen-tv en gaan prat op hun 
luxe bedlinnen. Het hotel heeft een eigen  wijnbar, 
een verwarmd zwembad (seizoen) met zonne-
terras, ultramodern fitness center. Het restaurant 
Urbana serveert Italiaanse gerechten en heeft 
een uitgebreide wijn- en cocktailkaart. 's Avonds 
gratis wijnreceptie.
 
W  WASHINGTON ****(*)
515 15th Street N.W.
Stijlvol hotel, gelegen vlakbij het Witte Huis. U 
vindt er een schitterende combinatie van 
Italiaanse Renaissance en modern design. 
Dakterras met prachtig uitzicht over de stad. 317 
sfeervolle kamers in het typisch 'W' decor, 
voorzien van alle moderne snufjes. U vindt er ook 
het J&G steakhouse, lounge en bar op het 
dakterras, fitness center, spa, tapas & wine bar, 
business centrer, enz. Pure klasse!

FAIRMONT WASHINGTON *****
2401 M Street N.W.
Schitterende 'deluxe' hotel, gelegen in het 
moderne "West End", in de buurt van het Witte 
Huis en vlakbij Georgetown met ruime keuze aan 
restaurants, winkels en nightlife. De 415 kamers 
zijn elegant en comfortabel (marmeren bad-
kamer) en uitgerust met alle moderne voor-
zieningen, ook kamerjas, minibar, safe (betalend). 
U vindt er ook: restaurant, lobby-lounge met 
piano muziek, verwarmd zwembad, jacuzzi, 
sauna, prachtig fitness center, squash- en 
racquetball, spa en massages.

BIG BUS 24H. HOP-ON/HOP-OFF + 1 ATTRACTION
Stadsrondrit langs de voornaamste monumenten met oa. 
Washington, Lincoln en Korean Memorial, het Kapitool, het 
Vietnam Veteran’s Memorial, het Witte Huis, Union Station 
en Georgewtown. 30 op- en afstapplaaten langs het parcours. 
Zonder gids, geldig voor 1 dag (24u.) 

Prijs volw.: 49 euro         Kind 3-12j.: 40 euro

WASHINGTON TROLLEY TOUR - SILVER PASS
Geniet een volledige dag van onbeperkt gebruik van de 
stadstrolley. U kan langs het parcours op- en afstappen 
wanneer u wenst en krijgt daarbij nog beknopte uitleg 
betreffende de attracties van de trolleybestuurder. Geldig 
voor 1 volledige loop.
Prijs volw.: 43 euro         Kind 4-12j.: 29 euro

AMERICAN POLITICS & CAPITOL HILL  2U.
Capitol Hill - walking tour

Prijs volw.: 56 euro         Kind: 56 euro

WASHINGTON MONUMENTS BY MOONLIGHT
PER AUTOCAR - DUUR ONG. 2 1/2U.

Prijs volw.: 40 euro         Kind 4-12j.: 29 euro

WASHINGTON MONUMENTS TOUR BY BIKE
DUUR ONG. 3U. (01/04-15/11)

Vertrek rond 14.30u. aan het Old Post Office Pavilion. U 
ontdekt de mooiste monumenten van de National Mall 
tijdens deze ontspannende fietstocht. Begeleid in het 
Engels, helm, snack en flesje water inbegrepen. Afstand: 
ong. 6,5 km. en makkelijk te rijden voor iedereen.
Prijs volw.: 41 euro         Kind -12j.: 32 euro

DISCOVER D.C. 1 DAY - DUUR 9U. (PER AUTOCAR)
Van maandag tot zaterdag. Begeleid in het engels.
Vertrek om 8u. 's morgens aan Union Station. Uitgebreid 
bezoek dan deze fascinerende stad met bezoek aan o.a. 
Capitol building, White House Visitor Center, het World 
War II memorial, bezoek aan het Smithsonian Museum 
en u rijdt langs alle voornaamste toeristische trekpleisters 
van de stad. Geen maaltijden voorzien.
Prijs volw.: 65 euro         Kind 3-11j.: 52 euro

1 DAY BIKE RENTAL (NIET BEGELEID)
Prijs volw.: 42 euro         Kind -12j.: 28 euro
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Raadpleeg onze website voor prijzen en beschikbaarheden website http://www.wnw.be/hotel
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