
 

 

VERGADER OPSTELLING
MEETING LAYOUT

Restaurant Enoteca 156 - - - 90 - - -

Camera Private 21 - - - 16 - - -

Tuin 35 - 20 16 16 16 - 30

Van Gendt 55 20 35 18 22 22 22 50

Berns + Van Gendt 110 40 70 28 44 44 44 110

Berns 55 20 35 18 22 22 22 50

Bar 45 - - - - - - 80

AANTAL PERSONEN PER OPSTELLING

SCHOOL THEATER U-VORM DINER CARRE CABARET RECEPTIE

Vergaderen
Ons hotel in het hippe Amsterdam-Oost is 
makkelijk bereikbaar met de auto en met 
het openbaar vervoer. Bovendien zorgen wij 
ervoor dat het je aan niks ontbreekt tijdens 
je zakelijke verblijf. Wij helpen je graag bij 
het organiseren van jouw bijeenkomst 
of vergadering. The Manor beschikt over 
vier inspirerende vergaderzalen, waarvan 
drie met daglicht en uitzicht op de tuin. 
De zalen zijn voorzien van gratis Wi-Fi en 
moderne audiovisuele apparatuur.
The Manor is uitermate geschikt en 
een unieke locatie voor jouw zakelijke 
evenement.

Meetings
Our hotel in ‘happening’ Amsterdam-Oost 
is easy to reach with the car and public 
transport. When you are staying with us, 
we’ll make sure everything meets your 
needs and wishes. Organizing a meeting 
or event? We are more than willing to help 
you out. The Manor has four inspiring 
meeting rooms, three of them illuminated 
with daylight and with a view of the 
garden. The meeting rooms are all 
furnished with free Wi-Fi and modern 
audio-visual equipment.
The Manor is ideal for your event and a 
unique location for your business event.

Amsterdam

M2 WI-FI DAGLICHT

T: +31 (0)20 700 8585
E: meetings.manor@edenhotels.nl

The Manor Amsterdam
Linnaeusstraat 89  |  1093 EK Amsterdam

Let's keep in touch!

WWW.THEMANORHOTELAMSTERDAM.COM



 

 

Restaurant Enoteca
Voor het echte Italiaanse gevoel ben je bij 
restaurant Enoteca aan het juiste adres. 
Onze Italiaanse chef-kok bereidt de meest 
verrukkelijke verse pasta’s, antipasti en 
authentieke vis- en vleesgerechten. 
Neem bij mooi weer plaats op ons terras.

For a real Italian feeling, the Enoteca 
restaurant is the place to be. Our Italian 
chef prepares the most luscious fresh 
pastas, antipasti and authentic � sh and 
meat dishes. On sunny days you can take 
a seat on our terrace.

The Manor Amsterdam
Het mooiste hotel van Amsterdam-Oost, 
zo wordt The Manor ook wel genoemd. 
Waar The Manor vroeger dienst deed als 
burgerziekenhuis en stadsdeelkantoor is 
het vandaag de dag een modern hotel. Ver-
geet bij je overnachting of event vooral ook 
niet een goede antipasti met een mooi glas 
wijn erbij te proberen bij Enoteca, het eigen 
Italiaanse restaurant van The Manor.

Luxe kamers die je bijblijven. Een boutique 
uitstraling, bijzondere details en bedden 
waar je eindeloos in wilt blijven liggen. 
Je kunt kiezen voor een elegante 
Superior kamer, een Deluxe kamer met 
uitzicht op de tuin of een
 Junior Suite met een aparte zithoek.

The Manor Amsterdam
The most beautiful hotel in the East of 
Amsterdam, that’s how The Manor is 
known. Where The Manor previously ful-
� lled a role as a civilian hospital and dis-
trict o�  ce, today it’s known as a full service 
urban boutique hotel. Staying the night? 
Don’t forget to eat a antipasti or two at 
Enoteca, the very own Italian restaurant 
of the Manor.

Rooms that make an impression. 
A boutique atmosphere, special details and 
beds that you never want to leave. Choose 
between a Superior room, a Deluxe room 
with a view on the garden or a Junior Suite 
with a seperate seating area.
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