Holiday Inn
Leiden – The Netherlands
Hotelkamers:








200 comfortabele, ruime kamers
Individueel regelbare air conditioning
Gratis gebruik van kluis
Gratis gebruik van koffie/thee faciliteiten
Mini bar
En-suite badkamer met bad en douche
Berichten- en wekdienst service

Service & Specials:









Holiday Inn Leiden is centraal gelegen vlakbij snelweg A44 die Amsterdam en
Den Haag met elkaar verbindt. Hierdoor zijn Amsterdam (30 minuten), Schiphol
(15 minuten) of Den Haag makkelijk en snel te bereiken. Het hotel is 5 minuten
van het historische centrum van Leiden gelegen.
Holiday Inn Leiden biedt meer dan 300 gratis parkeerplaatsen. Voor gasten die
reizen per trein bestaat de mogelijkheid op weekdagen gebruik te maken van de
gratis shuttle die op een vast schema tussen het station in Leiden, via het
Bioscience park, en het hotel rijdt.
Het hotel met uitgebreide faciliteiten, warme gastvrijheid en high-level service
maken uw verblijf aangenaam en comfortabel en is een ideale uitvalsbasis voor
een bezoek aan de Universiteit gecombineerd met een historische gezellige
stad.
Het Garden restaurant biedt de mogelijkheid dagelijks gebruik te maken van
uitgebreide ontbijt- , lunch-, en/of dinerbuffetten. In de zomermaanden is een
gezellig terras geopend. De Ocean bar is een populair trefpunt waar gegeten en
gedronken kan worden, collega’s ontmoeten of nieuwe contacten leggen. Een
grillmenu of een daily special bieden de mogelijkheid tot middernacht nog te
eten.
Namens al het personeel hopen wij u spoedig als gast te mogen verwelkomen!





Gratis shuttle service op weekdagen via vast
schema van en naar station Leiden
Gratis gebruik van wireless internet (512kb)
Gratis gebruik van fitness facilitieten
Gratis gebruik van zwembad en sauna
Gratis parkeren
Business center en gift shop
Gratis gebruik loyaliteits programma
Uitgebreide mogelijkheden diner (buffet,
a
la carte, grillmenu, daily special)
Uitgebreid Amerikaans ontbijtbuffet met
115 items
Ocean bar, dagelijks geopend tot 01.00 uur
voor eten en drinken, Captains Cocktail Hour
met gratis snacks van 17.00-19.00 uur
24 uur pizza service en 16 uur room service
Fietshuur

Locatie:








Leiden Centraal Station @ 2km
Leiden centrum (winkels) @ 2,5 km
Universiteit Leiden @ 2 km
Centraal gelegen bij snelweg A44 Amsterdam
en Den Haag
Den Haag centrum @ 15 minutes (auto)
Amsterdam centrum @ 30 minutes (auto)
Amsterdam Schiphol @ 20 minutes (auto)

Contact:





Haagse Schouwweg 10, 2332 KG Leiden
+ 31 (0) 71 53 55 555
hotel@holidayinnleiden.com
www.holidayinnleiden.com
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