Hampshire Hotel Fitland
Level Leiden (****)
Wakker worden met uitzicht op de duinkoppen van het
Noordzeestrand of met een prachtig panorama over de
oude binnenstad van Leiden, het zal niet bij hoge
uitzondering zijn op de tiende verdieping van het
multifunctionele gebouw Level. Direct gelegen naast het
NS station, in hartje centrum van Leiden en herkenbaar
door zijn bijzondere gelaagde architectuur. Schiphol is
per trein te bereiken in 15 minuten, Den Haag op 15
minuten
en
Amsterdam
op
25
minuten.
Een uniek hotel met 118 comfortabele hotelkamers en
suites op viersterren niveau.

Wellness Leiden – Fitland Thermen & Beauty, een luxe beauty- en wellnessresort gevestigd op de
11e verdieping van het Level gebouw in Leiden. Genieten van de vele wellnessfaciliteiten waarbij het
“WOW”gevoel versterkt wordt door het fabuleuze uitzicht over de stad. Maak kennis met Wellness
Leiden: Ontspanning, Luxe en Comfort op uiterst hoog niveau.
Onder Level Leiden bevindt zich een betaalde
parkeergarage.
Restaurant, Bar & Lounge Toplevel, is ingericht als een
ideale ontmoetingsplaats op het kruispunt met de Leidse
campus, het centraal station en oude binnenstad. Toplevel
bevind zich op de 12e verdieping van het Level complex.
“Dining with a view” krijgt voor Leidse begrippen een
nieuwe dimensie in dit moderne, eigentijdse a la carte
restaurant.
The Second Level, Food, Drinks & Fun. Eindeloos genieten voor een vaste prijs! Het diner bij The
Second Level prikkelt de zintuigen. Eten bij The Second Level draait om zoeken, kiezen, ruiken
proeven, keuren en nagenieten. En dan nog een keer, en nog een keer, en nog een keer! Kortom, bij
the second level geniet je eindeloos van al het lekkers wat onze kaart te bieden heeft. Ook voor een
zakelijke of lommerrijke lunch, een snel ontbijtje of een uitgebreide high tea bent u meer dan
welkom.
Standaardvoorzieningen:

gratis wifi en betaald parkeren, gasten van Fitland ontvangen
20% korting.

Overige voorzieningen en prijzen:

ontbijtbuffet (met LEI-prijs) € 15,50 per persoon.
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