
NH Grand Hotel Krasnapolsky is een
bijzondere ervaring. Een compleet dorp
midden in een wereldstad, met veel unieke
voorzieningen en een glamoureuze eigen
geschiedenis. NH Grand Hotel Krasnapolsky
maakt terecht deel uit van de selecte NH
Collection Hotels, die zich onderscheiden
door hun unieke persoonlijkheid en oog voor
detail. NH heeft aandacht voor ‘de kleine
dingen die het grote verschil maken’, tot kunst
verheven. Gasten herkennen deze verfijning
van de dienstverlening als typisch NH.

NH Grand Hotel Krasnapolsky is a unique
experience. A village in the middle of a
metropolis, with many unique facilities and
its own glamorous history. NH Grand Hotel
Krasnapolsky quite rightly forms part of the
select NH Collection Hotels, which
distinguish themselves by their unique
personality and an eye for detail. NH has
elevated concern for ‘the little things that
make a big difference’ to a fine art. Guests
recognise this refinement of service as
typifying NH.

EEN BIJZONDERE
ERVARING

A UNIQUE
EXPERIENCE

GRAND HOTEL
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KONINKLIJK
UITZICHT OP HET
PALEIS

REGAL VIEW OF 
THE PALACE

Amsterdammers noemen het hotel liefkozend
‘Kras’. Het koninklijk uitzicht op het paleis op
de Dam en de ongekend centrale ligging ten
opzichte van zo’n beetje alles dat Amsterdam
beroemd heeft gemaakt, vormen de basis van
de aantrekkingskracht van NH Grand Hotel
Krasnapolsky. Maar er is veel, veel meer. 
De alom geroemde eigen patisserieafdeling
bijvoorbeeld. Of de levensgrote bloemstukken
die in het eigen atelier worden gemaakt. 
Of het standaard beschikbare champagne-
ontbijt in de onbeschrijflijk mooie Winter
Garden. NH Grand Hotel Krasnapolsky is een
verblijf meer dan waard en gegarandeerd een
bijzondere ervaring.

The people of Amsterdam refer to the hotel
fondly as ‘Kras’. The regal view of the Royal
Palace  and the unprecedented central
location with respect to just about everything
that has made Amsterdam famous, form the
basis for NH Grand Hotel Krasnapolsky’s
appeal. But there is much, much more. Its
own patisserie department, which enjoys
wide fame, for example. Or the life-size floral
arrangements that are created in the hotel’s
own studio. Or the champagne breakfast, a
standard feature, served in the indescribably
beautiful Winter Garden. NH Grand Hotel
Krasnapolsky is well worth a visit and
guarantees a unique experience.
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CENTRAAL IN
WERELDSTAD
AMSTERDAM

NH Grand Hotel Krasnapolsky bevindt zich in
het hart van het karakteristieke oude centrum
van Amsterdam. Toonaangevende winkel-
straten zijn net om de hoek evenals het
Koninklijk Paleis en culturele hoogstandjes
als de Beurs van Berlage en de Nieuwe Kerk.
Aan de achterzijde van het hotel is een eigen
aanlegsteiger. De bereikbaarheid is ook
anderszins uitstekend. Amsterdam Centraal
Station is slechts zeven wandelminuten
verwijderd en van daar staat u binnen een
half uur op Schiphol, één van de grootste
internationale luchthavens van Europa. De
verbinding met Schiphol per shuttlebus staat
van 5 uur ‘s morgens tot 8 uur ‘s avonds elke
30 minuten tot uw beschikking.
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CENTRAL
LOCATION IN THE
METROPOLIS
AMSTERDAM

468 LUXUEUZE
KAMERS

NH Grand Hotel Krasnapolsky is located in
the heart of Amsterdam’s characteristic old
centre. Trend-setting shopping streets are
just around the corner just as cultural tours
de force such as the ‘Beurs van Berlage’ and
the ‘Nieuwe Kerk’. The hotel has its own jetty
at the rear of the building. Other forms of
access are also excellent. Amsterdam
Central Station is seven minutes away by
foot, and it is only a half-hour journey from
there to Schiphol, one of the largest
international airports in Europe. A shuttle
bus to Schiphol is at your disposal, departing
every 30 minutes from 5 o’clock in the
morning to 8 o’clock in the evening.

Het hotel beschikt over 468 luxueuze kamers,
waaronder een suite, zes junior suites en 36
volledig gemeubileerde appartementen.
Overal heerst een comfortabele atmosfeer,
dankzij de met zorg en gevoel voor stijl
gekozen inrichting. De uiterst gedreven
medewerkers streven er steeds naar dat u
zich daadwerkelijk thuis voelt en later met
nostalgische gevoelens aan ‘Kras’ terugdenkt.
Het serviceniveau is gericht op een volledig
onbekommerd verblijf. 
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468 LUXURY ROOMS

Alles wat u mogelijkerwijs nodig hebt tijdens
uw verblijf is beschikbaar. De service van NH
is erop gericht dat de zakelijke bezoeker kan
werken zoals in zijn eigen kantoor en dat hij
zich kan ontspannen alsof hij thuis is.

The hotel ‘offers 468 luxury rooms, including 
1 suite, 6 junior suites and 36 fully furnished
apartments. A comfortable atmosphere
dominates throughout the hotel, thanks to
the furnishings, chosen with care and a
sense of style. The extremely enthusiastic
staff endeavour to make sure you feel at
home all the time and that you think back to
‘Kras’ with nostalgia. The level of service is
geared towards a completely carefree stay.
All you could possibly need during your visit
is provided. NH service is tailored towards
enabling the business guest to work as if he
were in his own office and to relax as if he
were at home. 
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ZALEN EN ZAALCAPACITEIT
FUNCTION ROOMS AND THEIR CAPACITIES

ZALEN m2 CARRÉ UVORM THEATER CABARET SCHOOL RECEPTIE DINER
HALLS m2 IMPERIAL U-SHAPED LECTURE CABARET CLASSROOM COCKTAIL DINNER

Congress Entrance – – – – – – 150 –

St. John I 137 34 28 80 40 30 125 80

St. John II 189 44 36 160 80 60 200 120

St. John I&II 325 68 75 368 160 130 375 220

Volmer I 71 20 16 48 20 18 50 40

Volmer II 71 20 16 48 20 18 50 40

Volmer III 71 20 16 48 20 18 50 40

Volmer I&II - II&III 143 36 32 120 50 42 125 90

Volmer I&II&III 215 48 44 192 80 66 225 150

Grand Ball Room 459 82 60 500 275 250 600 320

Winter Garden 462 – – – – – 500 320

Winter G.+Volmer I-II-III – – – – – – 700 480

Winter G.+Gr. Ball Room+

Volmer I-II-III – – – – – – 1500 800

Season room 30 – – 16 10 – 10 10

2 Season rooms 60 14 12 36 30 16 25 30

3 Season rooms 90 26 20 54 50 24 40 50

Board room (4x) 16 8 – – – – – –

Dam room 45 14 11 24 15 12 25 24

Warmoes room 36 14 11 24 15 12 25 24

Foyer 240 60 54 180 135 80 230 160

Balcony Winter G. – – – – – – 25 –

Amstel room 12 – – 16 10 4 20 10

Amsterdam room 210 66 60 160 120 100 200 120

Executive room 32 16 14 36 30 16 25 32

Palace room 24 12 – – – – – –



GEVARIEERDE
GASTRONOMIE

Door de vele mogelijkheden is NH Grand
Hotel Krasnapolsky daadwerkelijk een dorp in
de stad. U vindt er bijvoorbeeld vier zeer
uiteenlopende restaurants. Naast de monu-
mentale  Winter Garden (anno 1879) is er het
indrukwekkende à la carte restaurant Reflet.
De klassieke inrichting uit 1885 is nog volle-
dig intact. De Japanse restaurants Edo & Kyo
bieden een geheel andere belevenis. De
Golden Palm Bar is een uitstekende plek voor
zakelijke ontmoetingen of een moment van
ontspanning. Typisch NH Grand Hotel
Krasnapolsky is de Lounge met uitzicht op
het Koninklijk Paleis, waar lokale fijnproevers
en gasten uit tientallen landen zich bij de
koffie het eigen fabrikaat patisserie
uitstekend laten smaken.
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VARIED
GASTRONOMY

ACCOMMODATIE
VOOR 2000
GASTEN

Due to all the possibilities it has to offer, NH
Grand Hotel Krasnapolsky truly is a village in
the city. It has, for example, four very different
restaurants. In addition to the monumental
Winter Garden (1879) there is the impressive
à la carte restaurant Reflet. The classical
interior, dating from 1885, is still completely
intact. The Japanese restaurants Edo & Kyo
offer a totally different experience again. 
The Golden Palm Bar is an excellent place to
meet on business, or to relax for a while. The
Lounge, with a view of the Royal Palace, is
typical of NH Grand Hotel Krasnapolsky. Here
local connoisseurs and guests from dozens
of different countries enjoy the patisserie
produced in house with their coffee.

Er is veel dat NH Grand Hotel Krasnapolsky
uniek maakt. Met 22 multifunctionele zalen
biedt NH Grand Hotel Krasnapolsky aan
maximaal 2000 mensen gastvrijheid. In de
praktijk is het daarmee  één van de grootste
hotelcongreslocaties in Europa. De sfeer van
de Grand Ball Room is ongeëvenaard,
evenals de uitstraling. De uit 1879 daterende
Winter Garden biedt een koninklijke
entourage. Daarbij is het voorzieningen- en
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ACCOMMODATION
FOR UP TO 2000
GUESTS 
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serviceniveau overal van ruime vijfsterren
kwaliteit. In het congresgedeelte bevinden
zich registratiebalies, kantoren voor de
organisatoren met mogelijkheden voor fax ,
telefoon en computers met ISDN-
aansluiting. Ook hier geldt dat de
ondersteuning van de medewerkers erop
gericht is u een onbezorgd verblijf te bieden.

There are many things that make NH Grand
Hotel Krasnapolsky unique. With 22
multifunctional rooms, NH Grand Hotel
Krasnapolsky offers hospitality to a
maximum of 2000 guests. In practice, this
makes it one of the largest hotel-conference
locations in Europe. The atmosphere in the
Grand Ball Room is unequalled, as is its
aura. The Winter Garden, which dates from
1879, provides a regal entourage. In addi-
tion, the level of facilities and service easily
meets five-star standard. In the conference
section there are registration desks, offices
for the organisers with option for fax, tele-
phone and computers with ISDN connec-
tion. Here too, the support provided by staff
is geared towards making your stay a
carefree one.





VOOR ELKE
GELEGENHEID

FOR EVERY
OCCASION
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In de meer dan 135 jaar van zijn bestaan, 
is NH Grand Hotel Krasnapolsky decor
geweest van zeer uiteenlopende activiteiten.
Van koninklijke banketten tot boardmeetings
van multinationals. De verschillende zalen
hebben ieder hun eigen charme en
functionaliteit. De multifunctionaliteit ervan
garandeert dat de medewerkers van NH
Grand Hotel Krasnapolsky u altijd een
maatoplossing kunnen bieden. 

In its more than 135-year history, NH Grand
Hotel Krasnapolsky has been the backdrop
for a wide range of activities. From royal
banquets to board meetings of
multinationals. The different rooms all have
their own charm and functionality. Their
multifunctionalitiy guarantees that the staff
of NH Grand Hotel Krasnapolsky can always
offer you a tailored solution.


