HOTELS A LA CARTE

Boston !
BEST WESTERN TERRACE INN **(*)
1650 Commonwealth Avenue
Degelijk middenklasse hotel, gelegen in de
aangename residentiële buurt van Brighton,
op een 5tal kilometers van het centrum en
vlakbij een halte van de trolley die het hotel
met het centrum verbindt. 74 stijlvolle kamers
(vele met kitchenette) voorzien van alle modern
comfort. Ruime keuze qua restaurants en
winkels in de directe buurt.
MIDTOWN HOTEL **(*)
220 Huntington Avenue
Gelegen in het hart van het Back Bay District,
vlakbij Copley Place en Prudential Center. Op
wandelafstand van winkels en restaurants. 160
ruime kamers met traditioneel comfort.
Restaurant, buitenzwembad (enkel 's zomers),
parking.
HOLIDAY INN EXPRESS CAMBRIDGE **
250 Monsignor O'Brien Highway
Gelegen op slechts een paar minuten van het
centrum van Boston, 5 km. van de luchthaven
en op wandelafstand van een station van de
MTA- green line die u in 20 minuten naar de
stad brengt. MIT en Harvard zijn maar een
paar blokken verwijderd. Ruime, verzorgde
kamers met alle moderne voorzieningen.
Breakfast-bar (gratis continentaal ontbijt) en
gratis parking.
DOUBLETREE GUEST SUITES *** So
Soldiers Field Road
All-suite hoogbouw hotel, gelegen vlakbij de
St. Charles River met uitzicht over Boston. Alle
310 kamers beschikken over een aparte
zitruimte, badkamer, tv, telefoon, koffiezetapparaat en koelkast. 'Scullers' restaurant, bar,
jazz-club, binnen zwembad, jacuzzi, sauna,
fitness center, business center en gratis shuttle
naar de voornaamste attracties in het centrum.
Valet-service en overdekte parking (betalend).
COMFORT INN BOSTON ***
900 Morrissey Boulevard
Dit hotel maakt deel uit van een recreatiecomplex
een 5tal km. ten zuiden van het centrum, in de
buurt van de J.F.K. Library en van het Boston
Exhibition Center. De 132 kamers hebben een
traditionele inrichting met o.a. haardroger,
betalende safe, koffiezetapparaat, strijkgerief,
klimaatregeling, enz. U geniet er ook van:
fitness center, gratis parking, gratis airport
shuttle, gratis high speed internet en gratis
continentaal ontbijt. Diverse winkels en
restaurants in de buurt.
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DOUBLETREE CLUB BOSTON BAYSIDE ***
240 Mount Vernon Street
Degelijk middenklasse hotel, gelegen op een
3tal km. ten zuiden van het stadscentrum,
vlakbij Bayside EXPO en op 2 blokken van de
J.F. Kennedy Library. 197 verzorgde kamers
met volledige badkamer, haardroger en
strijkijzer. 'Au Bon Pain' coffee-shop (alleen
ontbijt), bar, lounge en fitness center. Tijdens
de dag, gratis hotelshuttle naar het centrum.
DOUBLETREE DOWNTOWN ***(*)
821 Washington Street
Verzorgd hotel met een uitstekende ligging in het
centrum van Boston. 248 kamers voorzien van
badkamer, TV, telefoon, koffie/thee apparaat,
minibar, haardroger en klimaatregeling. U
vindt er ook: twee restaurants, bar/lounge,
fitness center, binnen zwembad met jacuzzi
en geldkoffertjes aan de receptie. Uitstekende
verhouding prijs/kwaliteit.
COURTYARD BOSTON DOWNTOWN ***
275 Tremont Street
Historisch hotel met prachtige interieurs.
Uitstekende ligging in het hart van het
theaterdistrict en op wandelafstand van de
voornaamste bezienswaardig-heden. 280
verzorgde kamers met modern comfort:
haardroger, strijkijzer en koffiezetapparaat.
Twee night-clubs, restaurant, lounge en fitness
center.
HILTON FANEUIL HALL ****
89 Broad Street.
Klassiek 4 sterren hotel, recent vernieuwd,
gelegen op 5 minuten wandelen van Quincy
Market en Faneuil Hall en vlakbij het Aquarium
of New England. Alle 362 kamers zijn gezellig
ingericht en bieden een traditioneel comfort
met zithoek, mini-bar, volledig ingerichte
bad-kamer. Verder geniet u er ook van een
fitness center, bar, restaurant, bibliotheek, ...
Goeie keuze voor wie houdt van monumenten,
restaurants, bars en shopping.

SHERATON BOSTON DOWNTOWN ****
39 Dalton Street
Luxueus hotel, gelegen in het historische Back
Bay District op 2 blokken van Newbury Street,
vlakbij restaurants, bars en boetieks. De 1056
kamers bieden alle moderne voorzieningen
met o.a. kleine koelkast, heteluchtoven, koffie
en theezetapparaat. U vindt er ook een gym,
spa, sauna, een prachtig overdekt zwembad
met een glazen plafond, computer lounge met
gratis Wifi, garage en parking. De SideBar &
Grille serveert Amerikaanse gerechten in een
informele omgeving. Café Apropos biedt een
traditioneel ontbijt, bereid in een open keuken
en u vindt er ook een Starbucks café. THE
BACK BAY HOTEL (ex Jury's) ****
OMNI PARKER HOUSE ****
60 School Street.
Luxueus, historisch hotel gelegen langs de
beroemde ‘Freedom Trail’, in het hart van het
financiële centrum. 551 verzorgde kamers met
klimaatregeling, TV, telefoon, data port met
voice mail, high-speed internet, wekker-radio,
haardroger, strijkijzer en strijkplank, minibar en
koffiezetapparaat. U vindt er ook 2 restaurants,
cocktail lounge en bar, business center, balie
voor autoverhuur, winkeltjes, fitness ruimte en
geldkoffers aan de receptie. ’s Morgens gratis
koffie en krant in de lobby.
ONYX HOTEL****
155 Portland Street
Boetiek hotel in het historische centrum van de
stad. Prachtige inrichting, rijk aan details en
met veel gevoel voor smaak. 112 moderne
kamers met draadloos internet, CD,
geldkoffertje, koffiezet-apparaat, strijkijzer,
badjas, enz. U vindt er ook 'Ruby's room'
restaurant, fitness center, valet parking.
BACK BAY HILTON ****
40 Dalton Street.
Uitstekend hotel in het centrum van de stad,
tegenover het Hynes Convention Center en
vlakbij winkels en restaurants. Modern decor.
De 385 stijlvolle kamers zijn voorzien van alle
modern comfort. Vermaard restaurant, salons,
bar (ruime keuze aan Amerikaanse bieren),
Nicole's nightclub, fitness center, binnen
zwembad en gift shop. Uitstekende verhouding
prijs/kwaliteit.
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Boston
Excursions
WHALE WATCH CRUISE (WALVISOBSERVATIE)
Boottocht per catamaran op zoek naar walvissen.
Dagelijks van 28/06-26/11. Duur: ong. 3u.
Prijs volw.: 49 euro
Kind 3-11j.: 32 euro
BOSTON CITYVIEW BIKE TOUR
U vertrekt om 10u. ‘s morgens en de rit gaat over
ongeveer 10 miles (16km). Duur: ongeveer 3u.
Kinderen: min. 10 jaar oud
Prijs volw.: 51 euro
Kind 10j+: 51 euro
BOSTON 24H. CITY HYBRID BIKE RENTAL
Prijs volw.: 37 euro
Kind 10j+: 37 euro
OLD TOWN TROLLEY
Ontdek Boston via de stadstrolley! U kan langs het
parcours op-en afstappen wanneer u wenst en krijgt
daarbij beknopte uitleg betreffende de bezienswaardigheden. Geldig voor 1 volledig parcours.
Prijs volw.: 41 euro
Kind 4-12j.: 22 euro
BOSTON HISTORIC HARBOUR CRUISE - 90 MIN.
Geniet van een ontspannen boottocht in de haven en
maak kennis met de geschiedenis, het intrigerende
verleden, de legendes en met enkele europese
karaktertrekjes in deze charmante stad.
Prijs volw.: 31 euro
Kind 3-11j.: 28 euro
GO BOSTON CARD 1 DAY
Prijs volw.: 57 euro
Kind 3-12j.: 38 euro
BOSTON MOVIE MILE WALKING TOUR
Prijs volw.: 28 euro
Kind 6-9j.: 19 euro
DAGUITSTAP NAAR CAPE COD - 9U.
Periode: 01/05-30/09 - Vertrek om 9.30u.
Door de mooie regio van het Cape Cod kanaal richting
Hyannis waar u geniet van een sightseeing cruise in de
haven. Daarna vrije tijd en optionele lunch. De terugrit
gaat via de Kings Highway waar halt gehouden wordt
aan één van de typische vissersdorpjes voor eventuele
shopping.
Prijs volw.: 85 euro
Kind 3-11j.: 52 euro
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