Hilton Garden Inn Leiden

Locatie

Willem Einthovenstraat 3

Hilton Garden Inn Leiden is ideaal gelegen naast het Bio-Science Park en het CORPUS

2342 BH Oegstgeest

Congrescentrum, in het “Nieuw Rhijngeest” zakengebied en in de buurt van de Universiteit van Leiden.

Nederland

Bovendien is het Hilton Garden Inn Leiden goed bereikbaar met het openbaar vervoer, evenals via de

Tel: 071 711 1000

naastgelegen A44 snelweg. Het hotel is gesitueerd op 10 minuten rijafstand vanaf station Leiden

info.leiden@hilton.com

Centraal per taxi. Vliegveld Amsterdam Schiphol kan binnen 20 minuten met de auto worden bereikt,

Leiden.hgi.com

terwijl Rotterdam – The Hague Airport op 30 minuten rijafstand gelegen is.

Voorzieningen en services
Gratis WiFi in het gehele hotel

Gratis toegang tot business centre met draadloze

24-uurs Pavilion Pantry® mini-supermarkt

printmogelijkheden

Restaurant met een capaciteit tot 126

Vijf eigentijdse vergaderruimtes voorzien van

personen en stijlvolle hotelbar

natuurlijk daglicht, waarvan de grootste 100 m² is

Gratis gebruik van moderne fitnessruimte

Één private dining ruimte

Wasserette en stomerij

Aanvullende conferentiefaciliteiten zijn beschikbaar

Gratis parkeergelegenheid voor hotelgasten

in het naastgelegen CORPUS Congrescentrum

(173 plaatsen)

(grootste zaal is 600 m²)

Kamerfaciliteiten
173 moderne kamers, varierend van

LCD TV met internationale HD televisiekanalen

24 tot 35 m²

Datapoort

Serta Suite Dreams® slaapsysteem

Airconditioning

Bureau met ergonomische Mirra®

Koffie en thee faciliteiten

Voor uw plezier

bureaustoel, ontworpen door Herman

Gratis draadloos internet

Ontdek de vele touristische

Miller

attracties die Zuid-Holland te
bieden heeft. Duik het gezellige

Hilton Garden Inn

en historische stadscentrum van

Hilton Garden Inn concentreert zich op de hedendaagse prijsbewustige reiziger. De aanwezigheid van

Leiden in, geniet van de typisch

een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding maakt het gemiddeld geprijsde Hilton Garden Inn hotel tot de

Nederlandse bollenvelden in de

ideale bestemming!

Keukenhof of kom tot rust aan
de Nederlandse kust bij de

Om er voor te zorgen dat het verblijf van onze gasten zowel aangenaam als productief is, leggen wij de

Noordwijkse of Katwijkse

nadruk op de volgende vijf hoofdpijlers: Slaap Lekker • Werk Verstandig • Eet Goed • Blijf Actief •

stranden.

Verwen Jezelf

