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32 uurs Vergaderarrangement in de Hofstad - Vergaderen in Den
Haag

Het Haagse Hotel
Leonardo Royal Hotel Den Haag Promenade ligt direct aan het groene Van Stolkpark. Het vier-sterrenhotel is centraal gelegen midden in de
International zone van Den Haag. Op loopafstand van het hotel bevindt zich het World Forum, het Vredespaleis en Madurodam.
Het centrum van Den Haag en Scheveningen strand liggen op minder dan 2,5 kilometer afstand en zijn direct bereikbaar met het openbaar
vervoer. Met de auto parkeert u op ons privéterrein met 175 parkeerplaatsen.

Multifunctionele vergaderzalen
Van de in totaal 10 vergaderzalen, zijn er 6 gelegen op de begane grond van het hotel met uitzicht over het Van Stolkpark. Dit zorgt voor een
oase van rust en een buiten-binnen gevoel. Deze 6 zalen zijn gelegen aan de open ruimtes van de lobby en het Atrium, zodat gasten ook hier
kunnen plaatsnemen als zij zich even willen terugtrekken van de groep.
In 2017 zijn 3 van de vergaderzalen compleet gerenoveerd. Hierbij heeft duurzaamheid een grote rol gespeelt. De tapijttegels zijn bijvoorbeeld
geproduceerd van oude visnetten. Daarnaast zijn ontwikkelingen op gebied van techniek ook van groot belang voor conferenties en
evenementen. Er is dan ook gekozen om als eerste hotel ter wereld de Sony 4K laserprojectie te introduceren in onze grootste vergaderzaal.
Met oogstrelende beelden, 4 keer zo scherp als High Definition projecteert de 4K laser haarscherpe beelden om bedrijven, producten of
services letterlijk in de spotlight te plaatsen.
Voor effectieve vergaderingen biedt Crowne Plaza Den Haag – Promenade ook 3 boardrooms. Onze Prominential boardroom op de zesde
etage met uitzicht over de skyline van Den Haag is 50m2
en biedt plaats voor 14 gasten. In deze boardroom maakt u ook gebruik van de ontvangstruimte welke ook geschikt is als break-out ruimte
voor maximaal 8 personen. De Executive boardroom is 25m2 en biedt plaats voor 10 gasten, en onze Brut Private Dining kan zoals gezegt
gebruikt worden voor een prive diner tot maximaal 10 gasten.

Overnachten
Het 4-sterren Crowne Plaza Den Haag – Promenade telt na de uitbreiding in 2012 en de renovatie in 2017 in totaal 178 kamers, waarvan 8
Suites. Deze kamers zijn verdeeld over twee verschillende vleugels van het hotel welke ook wel de Promenade vleugel en de Apollo vleugel
worden genoemd. In samenwerking met het Achitectenburea Van Manen uit Noordwijk is er voor de kamers in de Apollo vleugel gekozen voor
een warme en royale uitstraling. De kamers zijn daarom ook ingericht met donkere en ’zware’ meubels in combinatie met de zogenoemde
‘’Royal Blue colors’’
De Promenade vleugel is het originele deel van het pand en heeft sinds de renovatie 99 geheel vernieuwe kamers. Voor deze kamers is
gekozen om de natuur van buiten naar binnen te halen. De kamers zijn licht van kleur, er is gebruik gemaakt van natuurlijke materialen en
zelfs de vosjes en vogeltjes uit het bos zijn in onze kamers terug te vinden. Tenslotte is er gekozen voor een raampartij van de vloer tot aan
het plafond waardoor het prachtige uitzicht van het groene Van Stolkpark en het Statenkwartier wordt benut.

Wilt u na uw bijeenkomst nog even lekker ontspannen?
De Promenade Healtclub & Spa is dé city spa van Den Haag en omgeving. Tijdens de bouw van de nieuwe vleugel in 2012 is deze Spa
toegevoegd. De kleurencombinatie in de wellness is met zorg uitgekozen; zo straalt de witte kleur luxe uit en de veel gebruikte bruintinten
zorgen voor een stijlvolle en warme uitstraling waarbij mensen tot rust komen.
De Promenade Healthclub & Spa beschikt over diverse sauna’s, een stoombad, een verwarmd zwembad en een uitgebreide fitnessruimte
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inclusief personal trainer. Daarnaast zijn er verschillende beautybehandelingen te boeken bij Skincare Promenade. Alle faciliteiten voor
ontspanning en inspanning zijn aanwezig!
De Promenade Healthclub & Spa vindt u onder het hotel en is gratis te bezoeken voor hotelgasten.

Brut International Flavours
Brut International Flavours staat centraal voor samen zijn. De ruimte wordt multifunctioneel ingezet en kan worden gecombineerd met onze
zalen waardoor de mogelijkheden eindeloos zijn. Eén weekend per maand organiseren wij hier een food festival waarbij onze chef
samenwerkt met een Internationale chef om de authentieke gerechten van dit land te serveren. Elke maand een nieuw land en nieuwe
Internationale smaken! De beste gerechten en cocktails zijn terug te vinden op onze menukaart.
Naast ons reguliere restaurant hebben wij ook onze Brut Private Dining beschikbaar voor een prive diner voor maximaal 10 gasten.

32-uurs vergaderarrangement exclusief hotelovernachting
Ontvangst met koffie, thee, water en koekjes
2 Dagen zaalhuur
Koffie, thee, water tijdens de bijeenkomst
Mintjes, koekjes, fruit, zoete lekkernijen, een smoothie, een sweet break en een hartige break
2x Lunchbuffet
1x Een 3-gangen diner
1 Overnachting op basis van alleengebruik kamer
Wifi
Flipover en stiften
Beamer en scherm
Schrijfpapier en pennen

Prijs: vanaf € 289.00 p.p. op basis van minimaal 11 personen.
De prijs van dit 32 uurs vergaderarrangement in Den Haag is geldig tot en met 31 december 2020.
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