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Reguliersgracht 63
In het centrum van Amsterdam staat dit 

sfeervolle 19e-eeuwse rijksmonument naar 

ontwerp van architect Isaac Gosschalk. In 

2003 is dit huis door Stadsherstel en Res-

cura gerestaureerd met behoud van alle au-

thentieke details. De driehonderd vierkante me-

ters zijn verdeeld over vijf etages.

Het pand biedt een prachtige entourage 

voor diners voor maximaal twaalf en re-

cepties voor maximaal vijfendertig perso-

nen. Ook kan het gebruikt worden als re-

presentatieve kantoor- of vergaderruimte of 

voor het houden van presentaties in een sfeervolle 

ambiance.

In zeer bijzondere gevallen is dit monument ook 

voor maximaal twee maanden te huur als tijdelijk 

woonverblijf in Amsterdam, of een romantisch on-

derkomen voor de huwelijksnacht.

Een gecombineerd gebruik met de locaties 

Amstelkerk of de Duif is zeer goed mogelijk.

• prachtig gerestaureerd rijksmo-

nument

• gelegen in het centrum, vlakbij 

de Amstelkerk en de Duif

• goede bereikbaarheid per open-

baar vervoer en boot

• geschikt tot 35 personen

• ook te huur voor langere periode
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Locatie Centrum Aantal personen diner 12

Grootte 300 m2 Aantal personen concert 20

Beschikbaarheid Aantal personen receptie 35

Dagelijks 07:00 - 01:00 Trouwlocatie Nee

Toegankelijkheid voor invaliden Matig Vleugel/orgel Nee

Bereikbaarheid auto Goed Geluidsinstallatie Nee

Nabijheid parkeergelegenheid 10 min. Verwarming Ja

Bereikbaarheid openbaar vervoer Goed Keuken Ja

Bereikbaar per boot Ja Laad & losplek Ja
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Bezoekadres

Reguliersgracht 63

Amsterdam

Auto, vanuit het Noorden:

Ringweg A10- Noord, afrit S116 Noord/Centrum/Volen-

dam, Richting Centrum Na IJ-tunnel rechtdoor, bij Mr.. 

Visserplein-rotonde halfrond langs stadhuis. Na Blauw-

brug over de Amstel linksaf. Derde gracht, Prinsengracht, 

rechtsaf. Deze volgen tot de Reguliersgracht. Rechtsaf, vlak 

na de Amstelkerk bevindt zich nummer 63.  

Auto, vanuit het Zuiden en Oosten: 

Komend vanaf de A2 of de A10 Oost, Afrit S110. Over 

de Utrechtsebrug, rechtdoor over de Rijnstraat, de van 

Woustraat, het Westeinde, langs de Nederlandse Bank 

rechtdoor de Utrechtsestraat in. Hier de eerste gracht 

linksaf (Prinsengracht). Deze volgen tot de Reguliersgracht. 

Rechtsaf, vlak na de Amstelkerk bevindt zich nummer 63. 

Auto, vanuit het Westen:

Op de A10 Zuid Afrit S109 RAI. Verkeerslicht rechtsaf, Eu-

ropaboulevard volgen tot het Europaplein, daar rechtsaf de 

Rooseveltlaan in. Bij het Victorieplein linksaf de Rijnstraat 

in. Deze volgen en via de van Woustraat, het Westeinde, 

langs de Nederlandse Bank rechtdoor de Utrechtsestraat 

in. Hier de eerste gracht linksaf (Prinsengracht). Deze vol-

gen tot de Reguliersgracht. Rechtsaf, vlak na de Amstelkerk 

bevindt zich nummer 63. 

Parkeergarages:  

Stadhuis (Stopera): Openingstijden 24 uur

Uurtarief 

09.00 - 19.00 uur  € 2,50 

19.00 - 09.00 uur  € 1,50

Dagtarief € 22,50 

Capaciteit: 385 parkeerplaatsen

Informatie: 020 624 9919

Routebeschrijving parkeergarages:

Volg borden Amsterdam, volg de richting Centrum en 

volg de P-Stadhuis/Muziektheater. Als uw auto geparkeerd 

is, moet u buiten de Amstel volgen in de richting van de 

Magere brug. Bij de Kerkstraat slaat u rechtsaf. Na de 

Amstelkerk rechtsaf de Reguliersgracht op.

Per openbaar vervoer: 

Tramlijnen 4, 16, 24 en 25 hebben allen een halte op het 

Centraal Station en op de Keizersgracht. De Reguliers-

gracht kruist deze.

Over water:

De locatie is uitstekend bereikbaar over het water. Op de 

Reguliersgracht kunt u recht voor de deur komen. 

Per fiets/ lopend: 

De Reguliersgracht 63 ligt vlak bij de Amstelkerk, tussen de 

Kerkstraat en de Keizersgracht. 

Kaartje

Routebeschrijving

Locatiegegevens
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