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MERCURE HOTELS BIEDT U ALLE INSPIRATIE EN 
FLEXIBILITEIT OM UW BIJEENKOMST TOT EEN 
GROOT SUCCES TE MAKEN.

Onze toewijding aan kwaliteit zorgt er voor dat wij aan elk detail van uw bijeenkomst aandacht besteden – van het realiseren  
van de doelstellingen tot het aanbieden van een menu dat bij ieders smaak past – alles in de sfeer van onze authentieke en lokaal 
geïnspireerde hotels. 

Uw meeting planner zal helpen bij het organiseren van elk aspect van uw bijeenkomst. Zij zullen alle vragen stellen die zij nodig 
achten om erachter te komen wat u belangrijk vindt en wat uw wensen en behoeften zijn. Ook zal de meeting planner tijdens  
de dag van de bijeenkomst de leiding nemen om zo het succes van de bijeenkomst te waarborgen.
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Het hotel beschikt over 7 zalen met een maximale capaciteit van 120 personen in theater opstelling en  
159 stijlvolle kamers. Uiteraard bent u van harte welkom in onze gezellige bar/restaurant “M-Biance” voor 
een hapje en een drankje. Diverse ministeries, het gezellige winkelcentrum en vele theaters bevinden zich 
op loopafstand van het hotel. Het strand is op slechts 15 minuten afstand. Voor zowel business als leisure 
doeleinden, bent u bij ons aan het juiste adres. 

Uniek 4 sterren hotel met een centrale ligging. 
Hotel faciliteiten op een rijtje:

• 7 zalen
• 159 kamers, waarvan 3 suites en 16 privilege kamers
• Bar/Restaurant “M-Biance”
• Openbare parkeergarage 
• Centrale locatie

In de omgeving:

• Stadscentrum
• Binnenhof & diverse ministeries
• Mauritshuis
• Vredespaleis
• Madurodam
• Scheveningen strand

Mercure Hotel Den Haag Central is gesitueerd in het 
bruisende hart van Den Haag en is gemakkelijk bereikbaar 
per auto en openbaar vervoer. Schiphol ligt op slechts  
45 km van Den Haag.
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INSPIRERENDE 
RUIMTES VOOR  
UW EVENEMENT

Vergaderzalen 7

Maximale capaciteit 120

Theater 
U-vorm 
Boardroom 
School 
Diner 
Cabaret

120 
50 
55 
46 
90 
85

Parkeergelegenheid ✓
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Zaalnaam

Theater Cabaret U-vorm Carré Rond

Arabesk
Lengte: 10 m, breedte: 7 m, hoogte: 2.65 m, grootte: 70 m2 50 30 24 27 24

Allegro
Lengte: 10 m, breedte: 5 m, hoogte: 2.65 m, grootte: 50 m2 30 20 15 20 24

Klarinet
Lengte: 8 m, breedte: 8 m, hoogte: 2.90 m, grootte: 65 m2 30 20 16 20 16

Trompet
Lengte: 8 m, breedte: 8 m, hoogte: 2.90 m, grootte: 65 m2 50 24 22 25 32

Trombone
Lengte: 8 m, breedte: 5 m, hoogte: 2.90 m, grootte: 40 m2 30 16 15 20 16

Klarinet / Trompet
Lengte: 8 m, breedte: 16 m, hoogte: 2.90 m, grootte: 130 m2 90 65 35 40 48

Klarinet / Trompet / Trombone
Lengte: 8 m, breedte: 21 m, hoogte: 2.90 m, grootte: 170 m2 120 85 50 55 90

Trompet / Trombone
Lengte: 8 m, breedte: 13 m, hoogte: 2.90 m, grootte: 105 m2 75 50 40 40 48

Harp
Lengte: 4 m, breedte: 3 m, hoogte: 2.40 m, grootte: 12 m2 - - - 6 -

Vergadersuite
Grootte: 12 m2 - - - 4 -
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FLEXIBELE ARRANGEMENTEN
Ons 24 uurs arrangement is een compleet verzorgd 
arrangement, geheel aan uw wensen aan te passen. 

Standaard opgenomen is ons arrangement is;

•  Ontvangst door onze meeting host, onder het genot van een healthy starter

•  Koffie/thee en mineraalwater gedurende uw bijeenkomst in de plenaire zaal

•  Energy break in de ochtend en in de middag

•  Uitgebreide lunch in ons restaurant of in de zaal

•  Gebruik van frisdranken in de zaal

•  3-gangen diner in ons restaurant, inclusief mineraalwater

•  Overnachting in een tweepersoonskamer inclusief ontbijt

•  Qua audiovisueel bieden wij u het gebruik aan van; beamer en scherm, flipover, vergaderkoffer en gratis internet  
(ADSL & WIFI)

Uiteraard beschikken wij ook over een 4-, 8- en 12- uurs arrangement.

Ons team maakt graag een passend voorstel, welke geheel aan uw wensen voldoet.
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STREVEN NAAR KWALITEIT
We beloven goede kwaliteit 
We zien erop toe dat de kwaliteit van elk aspect van uw vergadering verzegeld is.  
Mogelijke problemen worden zo snel mogelijk door ons opgelost, hoe klein deze ook zijn.

We beloven dat wij alle verantwoordelijkheid nemen bij uw bijeenkomst 
Om er zeker van te zijn dat uw bijeenkomst rustig verloopt, heeft u vanaf het offertetraject tot het moment dat u vertrekt 
een vaste contactpersoon die al uw wensen behartigt. 

We beloven om flexibel en adequaat te zijn 
U kunt kiezen uit all-inclusive of op maat gemaakte arrangementen.  
U kunt altijd rekenen op onze beste tarieven en onze service is altijd ongeëvenaard.  
Wij zullen met een voorstel komen dat volledig in lijn ligt met uw deadline en wensen.

We beloven dat wij u fris en energiek houden 
Wij bieden verse, gevarieerde en gezonde maaltijden en drankjes aan die op het seizoen zijn afgestemd en waar mogelijk  
lokale ingrediënten zijn gebruikt.

We beloven meer dan alleen een vergaderzaal 
Indien beschikbaar, kunnen onze openbare ruimtes, recreatieve voorzieningen, tuinen en zelfs spa’s een extra inspiratie  
zijn voor uw vergadering.
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Om uw deelnemers fris en energiek te houden, bieden wij een 
verscheidenheid aan hoge kwaliteit eten en drinken.

•  Wij zullen er alles aan doen om te voldoen aan uw wensen.  
U kunt ons gewoon vertellen hoe u het wilt hebben, waar u  
het wilt en wat u wilt.

•  Wij bieden u een seizoensgericht menu, waar mogelijk zullen  
wij gebruik maken van lokale ingrediënten.

•  De menu’s worden op een gezonde manier bereid, zodat uw 
deelnemers de rest van de dag met een tevreden gevoel door 
kunnen komen.

•  Wij bieden u een breed scala aan eetgelegenheden voor  
het diner, van het restaurant tot aan privé dineren in een  
van onze zalen.
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MERCURE: LOKAAL GEINSPIREERD
Maak kennis met de kwaliteiten  
van Mercure; die tot ver buiten  
het hotel reiken!
Organiseert u een vergadering of bent u op zoek naar een manier om  
uw evenement onvergetelijk te maken?

Dan zijn onze lokaal geinspireerde belevingen perfect voor u! 

•  Cocktail Masterclass door onze barkeeper

•  Wijnproeverij, gepresenteerd door onze Echanson

•  Lokale lekkernijen, waaronder de Haagse Kakker en Haagse Hopjes.

•  Wij verzorgen borrelarrangementen op maat.

Wilt u uw reservering uitbreiden met een leisure activiteit, zoals een workshop, 
strandactiviteit, rondvaart of stadswandeling, laat het ons dan weten. 

Wij helpen u graag, om uw bijeenkomst tot een nog groter succes te maken.
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ACCOR PROGRAMMA’S
Le Club AccorHotels
Meldt u nu aan voor Le Club Accorhotels, het gratis loyaliteits-
programma van Accor. En u zal elke keer dat u in een van de 
Accor hotels verblijft worden beloond.
U profi teert niet alleen van exclusieve voordelen bij onze hotels, 
maar ook bij onze partners.

U wordt beloond voor uw loyaliteit
Punten kunnen worden ingewisseld voor hotelreserveringen 
en uitgaven bij Le Club Accorhotels.

Le Club Accorhotels meeting planner
Het Le Club Accorhotels aanbod voor meeting planners geeft 
u fantastische voordelen in hotels over de hele wereld. 
Waaronder Sofi tel, Mgallery, Novotel, Mercure, en Ibis Styles 
hotels wereldwijd:

•  Spaar bij ieder event Le Club Accorhotels punten, het verdienen 
van punten wordt zo gemakkelijk!

•  Ontvang vele extra’s en erkenningen bij elke vergadering die u 
houdt in een van onze 1400 Sofi tel, Pullman, Mgallery, Novotel, 
Mercure en Ibis Styles hotels wereldwijd.

•  €2=1 Le Club Accorhotels punt.

•  Geniet van alle extra’s 365 dagen per jaar bij meer dan 
2.500 Accor hotels wereldwijd.

•  Profi teer van andere voordelen van onze partners.

Voor meer informatie en inschrijvingen bezoek dan nu onze website:
www.accorhotels.com

Planet 21
Met Planet 21 heeft Accor zichzelf 21 doelen gesteld op het 
gebied van duurzame ontwikkeling. Gezondheid, natuur, 
CO2-uitstoot, innovatie, dichtbij huis, werkgelegenheid en dialoog: 
21 doelstellingen die bijdragen aan een betere wereld.

In al onze hotels werken medewerkers, gasten en relaties aan 
vernieuwde duurzame hotels een betere wereld begint bij onszelf.

Dan bent u bij ons aan het goede adres.
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Voor meer informatie over Mercure Hotel Den Haag Central en om uw wensen met 
betrekking tot uw vergadering of evenement te bespreken, kunt u contact opnemen via:
T: +31 (0)70 3611504  |  E: h1317-sb@accor.com

Adres: Spui 180, 2511 BW Den Haag

www.mercure.com 

Bereikbaarheid: 
Per auto 
• Vanuit: Utrecht (A12) 
• Vanuit: Amsterdam / Leiden (A44) 
• Vanuit: Rotterdam (A13)

Per openbaar vervoer: 
• Station Den Haag Centraal Centraal en Station Hollands Spoor zijn beide op ongeveer 10 minuten loop  
   afstand gelegen. 
• U kunt RANDSTAD lijn 3, 4 en 6 nemen en uitstappen bij halte Spui. 
• U kunt gebruik maken van tramlijn 1, 9 en 16, halte Bierkade (Oost). 
• Bus 18, halte Nieuwe Haven.

Luchthaven: 
• Schiphol op slechts 45 minuten afstand 
• Rotterdam / The Hague Airport op slechts 15 minuten afstand
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