
STIJLVOL VERGADEREN

In de directe nabijheid van Koninklijk Den Haag en op 
slechts 25 minuten rijden van luchthaven Schiphol vindt 
u Hotel Den Haag - Nootdorp.  Een vier sterrenhotel 
op een strategische locatie aan de A12.
Hotel Den Haag-Nootdorp is de perfecte uitvalsbasis 
voor iedereen die in luxe en een ontspannen sfeer 
bijeen wil komen. Een vergadering, training, teamoverleg 
of brainstormsessie in een omgeving van luxe.
De vergaderzalen zijn van alle moderne  faciliteiten 
voorzien.

✍ Gebruik plenaire zaal
✍ Onbeperkt koffie en thee gedurende de 

bijeenkomst
✍ Mineraalwater en een ruim assortiment 

frisdranken
✍ Zoete lekkernijen buffet en fruit
✍ Gebruik beamer en projectiescherm
✍ Flip-over, stiften en schrijfblok
✍ Technische ondersteuning
 
 De prijs van het genoemde 

arrangement is vanaf €57,50 p.p

COMFORT ARRANGEMENT 
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LUXE IS STANDAARD

Wij bieden u alle luxe en comfort om uw event tot 
een succes te maken. Van kleine tot grote groepen, van 
een eendaags tot een meerdaags congres. Hiervoor 
beschikt Hotel Den Haag - Nootdorp over exclusief 
ingerichte boardrooms en flexibele zalen met gratis 
WIFI. Onze luxe boardrooms onderscheiden zich van 
de andere zalen door hun voorname karakter.
 
Alle 14 zalen worden gekenmerkt door het vele daglicht
en de ruime opzet. Onze grootste zaal biedt ruimte aan
maximaal 450 gasten.

LET’S DO BUSINESS
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✍ 14 multifunctionele zalen
✍ Alle zalen zijn voorzien van daglicht en
     airconditioning
✍ Gratis WIFI in het gehele hotel
✍ Gratis parkeergelegenheid

Voor Hotel Den Haag – Nootdorp is het 
organiseren van een bijeenkomst met 
meerwaarde vanzelfsprekend. 

Ons enthousiaste team staat voor u klaar en 
denkt graag met u mee.


