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WELKOM

Hotel Theater Figi is een sfeervol en multifunctioneel evenementenlocatie in het hart van Nederland, 

geworteld in een rijke traditie. Onder één dak treft u een hotel, theater, bioscoop, grand café en talrijke 

vergader- en eventzalen. Figi onderscheidt zich door de warme en stijlvolle sfeer waarin u en uw gasten 

zich direct thuis zullen voelen. Het professionele en vriendelijke Figi team staat garant voor een 

aangenaam verblijf in ons veelzijdige hotel theater met alle faciliteiten die u zich kunt wensen. 

Congressen, vergaderingen, productpresentaties, relatie-evenementen, trainingen en feesten? Al dan 

niet in combinatie met een diner, receptie, film- of theatervoorstelling en overnachting? Het is allemaal 

mogelijk!

In deze brochure vindt u een overzicht van alle zalen en faciliteiten van Hotel Theater Figi. Mocht u er 

niet uitkomen of vragen hebben neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn te bereiken op 

telefoonnummer 030-6927550 of via sales@figi.nl. 

Ervaar de bijzondere sfeer en gastvrijheid van Hotel Theater Figi 

Perfect bereikbaar

Bereikbaarheid

Hotel Theater Figi ligt in het hart van Nederland, 

vlakbij Utrecht, tussen de uitvalswegen A12 en A28. 

Wij zijn uitstekend bereikbaar voor gasten uit alle 

windstreken. Wij beschikken over een eigen 

parkeergarage met 275 plaatsen en 

zijn daarnaast goed bereikbaar met 

openbaar vervoer. De bus stopt voor

de deur vanuit station Utrecht 

Centraal en Driebergen-Zeist. 

Vliegveld Schiphol heeft een directe 

verbinding met beide stations. 

Daarom Figi

 Veelzijdigheid

 Professionaliteit

 Inhouse (film)theater met uitgebreide 

programmering

 Eigen patissier in huis

 Zalen met volop daglicht

 Gratis parkeren in eigen parkeergarage

 Centraal gelegen in Nederland

 In zes minuten met openbaar vervoer vanaf station 

Driebergen-Zeist 



WERKWIJZE 

1. Locatiebezoek

We leiden u met veel 

plezier rond door onze 

sfeervolle eventlocatie.

2. Offerte 

Op basis van uw aanvraag 

en het locatiebezoek 

maken we een offerte op 

maat voor u.  

3. Voorbereidingen

In de aanloop naar het 

evenement nemen wij 

graag contact met u op 

en worden alle details 

afgestemd. 

4. Draaiboek bespreking

Circa 14 dagen voor uw 

evenement organiseren wij 

graag een draaiboek 

bespreking. 

5. Uitvoer

Op de dag van het 

evenement wordt u 

ontvangen door uw 

contactpersoon en de 

banqueting manager. 

Samen bespreekt u 

alles nog even kort 

door en dan kan het 

evenement beginnen. 

Wij zullen de gehele 

dag klaar staan voor al 

uw vragen. 

6. Evaluatie 

Enkele dagen na uw 

evenement nemen wij graag 

contact met u op om het 

voorbereidingstraject en de 

uitvoer van het evenement 

te evalueren. Tot slot sturen 

wij u ook een online 

evaluatie.  
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ZALENOVERZICHT 

Het interieurconcept is ontwikkeld op basis 

van drie pijlers: storytelling, cultuur en groen. 

Deze drie thema’s stralen de vernieuwde 

zalen ook uit. De eventzalen zijn voorzien 

van een nieuwe vloerbedekking en 

historische fotowanden. Directeur Victoria 

Ruijs: “Elke foto heeft een verhaal, en dat 

maakt de ruimte zo bijzonder: eigentijds, met 

een vleugje historie.” De zalen zijn 

multifunctioneel inzetbaar en met het theater 

en de bioscoop in het pand zijn er 

verschillende combinaties mogelijk voor 

bijeenkomsten.

De Copijnzaal, Springerzaal, Zocherzaal en 

Tersteegzaal zijn samen te voegen tot één 

grote ruimte, die rechtstreeks op Atrium 1e

etage aansluit.  



SPRINGERZAAL

ZOCHERZAAL DANIËL MAROTZAAL

BOSCH 

STOOPENDAALZAAL
COPIJNZAAL

TERSTEEGZAAL BOSCHZAAL
GEORGE FIGI 

SALON



HENDRIK MARSMANZAAL

WILLEM PIJPERZAAL ANNE DE VRIESZAAL

JOHAN DE 

MEESTERZAAL
ATRIUM

BEURSVLOER 



FACTSHEET



PLATTEGROND

Theater-, Bioscoop en 

Congreszalen

1. Hendrik Marsmanzaal

2. Willem Pijperzaal

3. Johan de Meesterzaal

4. Anne de Vrieszaal

Event- en vergaderzalen

5.     George Figi Salon 

6.     Atrium Begane grond 

7.     Atrium 1
e

etage 

8. Copijnzaal

9. Springerzaal

10. Zocherzaal

11. Tersteegzaal

12. Daniël Marotzaal

13.   De Boschzaal

14.   Stoopendaalzaal

15.   Lumière foyer

16.   Theater Foyer 3e    

dedd etage 

17.   Theater Foyer begane 

dedd grond

Algemeen

18.    Hotellobby

19.    Hotelkamers

20.    Hotel suites

21.    Grand Café

22.    Terras

23.    Dakterras

P       Parkeergarage

Toiletten

Begane grond 

1e verdieping 

3e verdieping 



Vergaderarrangementen 10 t/m 60 personen

4-uurs arrangement €27,50 p.p.

 Onbeperkt koffie, thee, fruitwater en Figi koekjes

 Refreshments en schrijfgerei

 Flip-over met benodigdheden

 Beamer + scherm

 Geluidsset + 1 microfoon indien nodig vanaf 50 pers.

 Zaalhuur

 Gratis parkeren

 Gratis Wifi

8-uurs arrangement €62.50 p.p.

 Onbeperkt koffie, thee, fruitwater en Figi koekjes 

 Refreshments en schrijfgerei

 Flip-over met benodigdheden

 Beamer + scherm

 Geluidsset + 1 microfoon indien nodig vanaf 50 pers.

 Sandwich lunch

 Zaalhuur

 Gratis parkeren

 Gratis Wifi 

12-uurs arrangement €99,50 p.p.

 Onbeperkt koffie, thee, fruitwater en Figi koekjes

 Refreshments en schrijfgerei

 Flip-over met benodigdheden

 Beamer + scherm

 Geluidsset + 1 microfoon indien nodig vanaf 50 pers

 Sandwich lunch

 3-gangendiner

 Zaalhuur

 Gratis parkeren

 Gratis Wifi 

2-daags arrangement €262,50 p.p.

 Onbeperkt koffie, thee, fruitwater en Figi koekjes

 Refreshments en schrijfgerei

 Flip-over met benodigdheden

 Beamer +  scherm

 Geluidsset + 1 microfoon indien nodig vanaf 50 pers

 Sandwich lunch

 3-gangendiner

 Overnachting

 Uitgebreid ontbijtbuffet

 Zaalhuur

 Gratis parkeren

 Gratis Wifi 

Arrangementsprijzen zijn inclusief btw en zaalhuur.



4-uurs arrangement €19,50 p.p.

 Onbeperkt koffie, thee, fruitwater en Figi koekjes

 Refreshments en schrijfgerei

 Flip-over met benodigdheden

 Beamer + scherm

 Geluidsset + 1 microfoon.

 Zaalhuur

 Gratis parkeren

 Gratis Wifi

8-uurs arrangement €44,50 p.p.

 Onbeperkt koffie, thee, fruitwater en Figi koekjes 

 Refreshments en schrijfgerei

 Flip-over met benodigdheden

 Beamer + scherm

 Geluidsset + 1 microfoon 

 Sandwich lunch

 Zaalhuur

 Gratis parkeren

 Gratis Wifi 

12-uurs arrangement €82,50 p.p.

 Onbeperkt koffie, thee, fruitwater en Figi koekjes

 Refreshments en schrijfgerei

 Flip-over met benodigdheden

 Beamer + scherm

 Geluidsset + 1 microfoon 

 Sandwich lunch

 3-gangendiner

 Zaalhuur

 Gratis parkeren

 Gratis Wifi 

2-daags arrangement €232,50 p.p.

 Onbeperkt koffie, thee, fruitwater en Figi koekjes
 Refreshments en schrijfgerei
 Flip-over met benodigdheden
 Beamer +  scherm
 Geluidsset + 1 microfoon 
 Sandwich lunch
 3-gangendiner
 Overnachting
 Uitgebreid ontbijtbuffet
 Zaalhuur
 Gratis parkeren
 Gratis Wifi 

Vergaderarrangementen 61 t/m 115 personen

Arrangementsprijzen zijn inclusief btw en zaalhuur.



 Onbeperkt koffie, thee, fruitwater en Figi koekjes

 Audio visueel pakket incl. scherm, geluid, 2 

microfoons en technische assistentie

 Excl. zaalhuur 

 Gratis Wifi

 Gratis parkeren

 Onbeperkt koffie, thee  fruitwater en Figi koekjes

 Sandwich lunch

 Audio visueel pakket incl. scherm, geluid, 

2 microfoons en technische assistentie 

 Excl. zaalhuur

 Gratis Wifi

 Gratis parkeren

Arrangementsprijzen zijn inclusief btw.

Onderstaande prijzen zijn exclusief zaalhuur. De arrangementen kunt 
u boeken in combinatie met een theaterzaal. Voor zaalprijzen zie de 
factsheet op pagina 7. 

Congresarrangementen vanaf 115 personen

4-uurs arrangement €15,50 p.p.

8-uurs arrangement €40,50 p.p.



GRAND CAFÉ

Onze chef kok staat 

klaar om te schitteren 

met zijn Foodbook en 

zijn concept waarbij 

werken met verse 

producten en beleving 

centraal staan. Voor ons 

volledige aanbod bekijk 

ons Foodbook. 

Figi heeft een bruisend 

Grand Café. Het is een 

fijne ruimte om te 

dineren met een select 

gezelschap na een 

evenement of 

vergadering en kunt u 

een gedeelte afhuren 

voor een gezellige 

borrel.

Hotel Theater Figi 

beschikt over een 

overdekte 

parkeergarage (275 

plaatsen). Hier kunnen 

u en uw gasten gratis 

parkeren. Op 5 

minuten loopafstand is 

er tevens een openbare 

parkeerplaats met ruim 

300 parkeer plaatsen.

FOODBOOK

PARKEERGARAGE

EXTRA INFORMATIE

Wij kunnen de zaal 

voor u, in overleg met 

onze huisbloemist, in 

de door u gewenste 

sfeer laten decoreren.

TECHNIEK

HOTEL 

BLOEMENDECORATIE

Onze 97 hotelkamers 

zijn ingericht met 

optimaal comfort, 

voorzien van een 

werkplek en gratis wifi. 

Voor groepen in 

combinatie met een 

event kunnen speciale 

tarieven gelden. Wij 

maken graag een 

voorstel op maat voor 

u. 

Een evenement zonder 

techniek is niet meer 

voor te stellen. De 

kwaliteit van een 

congres of een 

evenement valt of 

staat met de juiste 

inzet van licht, geluid 

en digitale 

ondersteuning. Wij 

creëren graag uw 

gewenste sfeer. 


