Routebeschrijving
Het hotel is op aangenaam korte afstand gelegen
van de A44 (Den Haag – Schiphol - Amsterdam).
Leidens fraaie binnenstad is snel te bereiken
evenals locaties zoals het Bio Science Park en het
LUMC. Van der Valk Hotel Leiden heeft voldoende
eigen (gratis) parkeergelegenheid.

Route description
Uw dag is onze dag
Van een bijzondere dag een echte feestdag maken. Van der Valk Hotel Leiden doet het graag en
neemt u alle zorgen uit handen. Tot uw beschikking staan vijf veelzijdige zalen, met een gezamenlijke capaciteit voor 175 zittende en 250 dansende
gasten. U heeft de keuze uit diverse arrangementen. En mocht uw arrangement er niet bij zitten,
dan wordt dat alsnog in overleg gemaakt. Parkeren is probleemloos en gratis, aanleggen ook: Van
der Valk Hotel Leiden is bereikbaar per boot.

The hotel is situated within easy reach of the A44 (The
Hague – Schiphol Airport – Amsterdam). The hotel is
situated just outside the historic city centre of Leiden,
and is only a stone’s throw away from the Bio Science
Park and Leiden University Medical Centre (LUMC).
Van der Valk Hotel Leiden has its own car park (free)
for guests.

That’s where
we meet

Your day is our day
Turn a special day into a truly festive occasion. Let
Van der Valk Hotel Leiden take the worries and stress
out of arranging your event. Five multipurpose rooms
are available, with a combined capacity of 175 seated
and 250 standing guests (or indeed dancing!). You
can choose from a wide variety of packages. If your
package of choice is not available, we would be more
than happy to discuss your requirements. Van der Valk
Hotel Leiden offers ample parking space (free). You
are also welcome to moore your boat near our hotel!
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Gastvrijheid anno 1629,
comfort anno nu

Meer dan
overnachten alleen

In Van der Valk Hotel Leiden en Restaurant Het
Haagsche Schouw ontmoet men een gastvrijheid
die teruggaat tot de dagen van Rembrandt. Het
gevoel voor traditie gaat goed samen met een
gezonde focus op modern comfort. Van der Valk
Hotel Leiden ontvangt gasten uit tal van landen
en met uiteenlopende verblijfsredenen: zakelijk,
wetenschappelijk, toeristisch of een combinatie
daarvan. Opvallend veel van onze gasten komen
weer terug. Dit gegeven zien wij als compliment
voor onze service en kwaliteit.

De 80 luxe hotelkamers en suites voldoen in alle
opzichten aan de wensen van de (zakelijke) gast.
Ruim, modern, stijlvol en voorzien van een royale
badkamer met (bubbel)bad, separate douche en
toilet. Verder een kwaliteitsbed, bureau, koelkastje, televisie, telefoon, laptopsafe, gratis Wi-Fi en
airconditioning. De meeste kamers beschikken
over een balkon met een zitje op het zuiden.

Hospitality since 1629,
today’s comfort
Van der Valk Hotel Leiden and Restaurant Het Haagsche Schouw boast a centuries-old tradition of hospitality, dating back to the 17th Century, the Age of
Rembrandt. We combine traditional hospitality with
modern comfort and service. Van der Valk Hotel Leiden
welcomes guests from all over the world, who use the
hotel for different reasons: for business or pleasure,
to attend an academic conference, or a combination.
Many of our guests are frequent visitors. This is testimony to our excellent reputation for both quality and
personal service.

Much more than
an overnight stay
The hotel boasts 80 luxury hotel rooms and suites,
all elegantly modern designed to suit the needs of
the modern (business) traveler. Spacious, stylish and
with all conveniences like a large bathroom with (bubble) bath, separate shower and toilet. All rooms are
equipped with a comfortable bed, writing desk, mini
refrigerator, TV, telephone, laptop safe, free wireless
high-speed Internet access and air-conditioning. Most
rooms have a balcony on the south with a seat.

Smaakvol genieten
Een moderne, open keuken vormt het hart van
Restaurant Het Haagsche Schouw. Van hieruit
bereikt een keur aan gerechten de genietende
gast. Zodra het weer het toelaat, kan er ook genoten worden op het terras aan het water. Het monumentale pand vormt de sfeervolle entourage
van de bar ‘The Old Inn’, een plek waar de herbergtraditie (1629) zich in al zijn gemoedelijkheid
laat voelen.

Culinairy enjoyment
At the heart of Restaurant Het Haagsche Schouw is a
modern, open kitchen. The smells emanating from it
are sublime, tempting all guests. The waterside patio
is the perfect place to unwind when the weather allows. The traditional design of this monumental building, built in 1629 as an inn to welcome travellers, lends
itself perfectly to creating a warm atmosphere in bar
‘The Old Inn’.

Inspirerende zalen
en luxe boardrooms
Van der Valk Hotel Leiden biedt u een breed palet
aan mogelijkheden voor vergaderingen, presentaties en cursussen. Tot uw beschikking staan tien
multifunctionele zalen met een capaciteit van
4 tot 200 personen. Vier van deze ruimten –alle
gelegen in het monumentale pand- zijn ingericht
als sfeervolle, luxe boardrooms. In alle ruimten is
er daglicht. Voorzieningen zoals ISDN en gratis
Wi-Fi zijn standaard aanwezig. Graag bespreken
wij met u de voordelen van onze vergaderarrangementen.

Inspiring function rooms
Van der Valk Hotel Leiden offers a wide range of modern facilities, including presentation, conference and
training rooms. The hotel boats ten multipurpose
meeting suites, with a seating capacity of 4 to 200 people. Four of these rooms – all housed in the historic
building- have been turned into stylish and atmospheric boardrooms. All rooms have natural daylight to keep
delegates refreshed, as well as ISDN lines and free WiFi wireless high speed Internet access. Please feel free
to contact us to discuss our conference packages in
more detail.

