Welkom bij Hotel Abcoude. Je kunt bij ons online via onze website een kamer boeken en
ook zelf direct online betalen en inchecken. Bel even +31682902262 en je krijgt direct via
email de digitale sleutel van je kamer toegestuurd.
Heb je geen smartphone of check je liever gewoon bij de receptie is dan is natuurlijk ook
mogelijk. Persoonlijk Inchecken is mogelijk tussen 15:00 en 22:00 aan de bar van Hotel
Restaurant Koekenbier aan de hoogstraat 13 in Abcoude. Om de hoek de brug over en dan
aan de linkerzijde. Kan niet missen.
Tijdens het inchecken kun je Ontbijt bestellen. Ontbijt is tussen 07:00 en 10:00. Ook zijn er
ontbijt en/of lunchpakketten beschikbaar. Ook het ontbijt is bij Hotel Cafe Restaurant
Koekenbier.
In geval van nood zie nummers onderaan dit bericht.

Welcome to Hotel Abcoude. You can make reservations and check-in and pay online. After
making the reservation call us @ +31682902262 and we send you the room keys.
If you don’t have a smartphone or prefer checking in at our reception then you can come to
the reception between 15.00 and 22.00 at Hotel Restaurant Koekenbier @ the hoogstraat 13
in Abcoude. Just around the corner, across the bridge and then on the left.
During check-in you can order breakfast. Breakfast is between 07.00 and 10.00. You can
also order breakfast or lunch packages to-go. Breakfast is also at Hotel Koekenbier.
Contact information
Whatsapp of telefoon: +31682902262

Website: www.hotelabcoude.nl

Reserveren Kamer / Make a hotel reservation

In geval van nood / Emergency information
+31682902262 --- +31629091444 --- +31629518462 --- +31647320100

De route naar de receptie van Hotel Koekenbier.
Route to the reception of Hotel Koekenbier.

Onze receptie en ons restaurant is bij Hotel Cafe Restaurant Koekenbier. U
kunt whatsappen, bellen of de onderstaande QR code scannen om te
reserveren voor Ontbijt/Lunch/Diner.
You will find our reception and Restaurant at Hotel Bar Restaurant
Koekenbier. You can whatsapp, call or scan the QR code to make a
reservation for Breakfast/Lunch/Diner.

Nederlandse menukaart

English Menu

Om de hoek op het eigen terrein van het pand hebben we 3 parkeerplaatsen.
Verder kunt u kijken of er plek is in de kerkstraat of Dokter van Doornplein.
Scan de QR code voor meer info.
We have 3 parkingspots available around the corner on the premissis. Scan
de QR code for more information.

