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...with a incredible view!



Midden in het historisch stadshart van Dordrecht bevindt zich ‘De 
Kade Appartementen’: prachtige luxe appartementen/suites met een 
 panoramisch uitzicht over het knooppunt van de drie machtige rivieren 
de Oude Maas, Noord en Merwede. Het naastgelegen ‘Groothoofd’ 
is een historische plek waar eeuwenlang zowel vreemdelingen als 
vorstelijke personen voet aan wal hebben gezet in de oudste stad van 
Holland. Voor veel schilders en dichters was deze plek eeuwenlang 
een bron van  inspiratie. De ligging aan de rivieren heeft Dordrecht veel 
welvaart gebracht. Dit rijke verleden is goed terug te vinden in de vele 
 monumenten in het historisch havengebied. 

The apartment complex ‘De Kade Appartementen’ is  situated at 
the heart of Dordrecht’s historical city centre: beautiful,  luxurious 
 apartments/ suites with a panoramic view where the three mighty 
 rivers Merwede (Merwe), Oude Maas (Old Meuse) and “North” meet. 
The nearby ‘Groothoofd’ is the historic spot at which both strangers 
and royalty have been setting foot ashore in Holland’s oldest city for 
 centuries. For hundreds of years, Dordrecht was a source of  inspiration 
for painters and poets. Its  position along the river has brought 
it wealth and  prosperity. The many listed buildings in the city’s 
 historical centre bear witness to its rich past. 

Welkom
Welcome



Dordrecht is een stad van kunst en 
 cultuur. Het gezellige centrum dat op 
 loopafstand van de appartementen ligt, 
heeft dan ook veel te bieden:  winkelen, 
uitgaan, wonen, werken en talrijke 
beziens waardigheden, monumenten, 
pakhuizen en hofjes. In het schitterende 
natuurgebied ‘De Biesbosch’ vindt u 
rust en stilte. Deze combinatie van een 
 levendig centrum en natuur naast de 
deur maakt Dordrecht tot een bruisende 
en veelzijdige stad!

Gelegen aan een knooppunt van  water-,
spoor- en autowegen kent Dordrecht 
een goede bereikbaarheid: Rotterdam, 
Amsterdam, Antwerpen, Parijs en 
Duitsland zijn eenvoudig te bereiken. 

Dordrecht is a city of art and  culture. Its 
bustling centre, which is within  walking 
distance of the  apartments, has much 
to offer: shopping,  entertainment, work, 
accommo dation, and numerous sights, 
 interesting buildings, old  warehouses 
and small courtyards. For peace 
and quiet, you can visit the beautiful 
nature reserve ‘The Biesbosch’. The 
 com bination of Dordrecht’s lively  centre 
and the countryside just a stone’s throw 
away makes it a city with verve and 
variety! 

Dordrecht is easily accessible thanks to 
its position along major road, rail and 
shipping routes: Rotterdam, Amsterdam, 
Antwerp, Paris and Germany are all 
easy to reach from Dordrecht. 

Voel je thuis in een
historische omgeving
Feel at home in a historical surrounding



De Kade Appartementen biedt zowel 
 zakenmensen als particulieren een 
 unieke (tijdelijke) woonomgeving. 
Natuurlijk zijn de appartementen ook 
geschikt voor een weekendbezoek. 

De appartementen zijn van alle 
 gemakken voorzien (o.a. jacuzzi, 
flatscreen  televisie, wireless  internet) 
en alle kamers hebben een  schitterend 
uitzicht op de rivieren of gezellige 
 binnenhaven. Het interieur van de 
 kamers vormt een  ontmoeting  tussen 
klassiek en modern, waarin u de luxe 
van een hotel terugvindt, maar de 
 vrijheid van een appartement beleeft. 
Wilt u  lekker thuis blijven dan biedt 
de  complete  kitchenette (voorzien van 
keramische kookplaat, koelkast en 
 magnetron) een ideale uitkomst om 
zelf te koken. Maar  wanneer u na het 
werken of winkelen ontspannen een 
hapje buiten de deur wilt eten, dan kunt 
u terecht bij de diverse terrassen, café’s 
en specialiteiten restaurants in de nabije 
omgeving. 

The apartment complex ‘De Kade 
Appartementen’ offers  permanent 
or temporary business and  private 
 accommodation in unique  surroundings. 
Of course, the  apartments are also 
 suitable for week-end breaks. 

Each apartment is fully equipped 
(incl. jacuzzi, flat screen  television and 
 wireless Internet) and every room offers 
a magnificent view across the rivers 
or bustling  harbour. The rooms are 
 decorated in a mix of modern and 
 classical styles  creating the  luxurious 
feel of a hotel  combined with the 
 freedom of an apartment. The complete 
 kitchenette (equipped with  ceramic 
hob, fridge and  microwave) is ideal for 
 preparing a meal at home. But there is 
also a wide choice of local pavement 
cafes, bars and  restaurants if you should 
prefer to eat out after a day’s work or 
 shopping. 

Ervaar een ambiance 
van luxe
Enjoy an ambience of luxury



Reserveringen Reservations

Tel: +31 (0)78 - 6322463
Tel: 0900 - 4636888 

VVV Zuid-Holland Zuid / Intree Dordrecht
(Tourist Information Office, South Holland)
Spuiboulevard 99
3311GN Dordrecht, The Netherlands
Fax: +31 (0)78 - 6131783
E-mail: info@vvvzhz.nl

De Kade Appartementen
Boomstraat 35
3311 TC Dordrecht
The Netherlands
Tel.: +31 (0)6 - 29730508
E-mail: info@dekade-appartementen.nl
www.dekade-appartementen.nl

Lift aanwezig
Elevator inside


