
 

 

159 HOTEL ROOMS 
1 BAR 
1 RESTAURANT 
7 MEETING ROOMS 

FACTSHEET  

MERCURE HOTEL DEN HAAG CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij bieden 7 multifunctionele ruimtes voor uw vergaderingen, trainingen en bijeenkomsten. Onze locatie is geheel aangepast 

aan de richtlijnen van het RIVM met inachtneming de 1.5m afstand en hygiëne voorschriften. In het onderstaand overzicht zijn 

de aantallen aangepast aan de nieuwe normen mbt vergaderen. Het centraal aangestuurd ventilatiesysteem in de zalen en de 

hotelkamers zorgt voor een fris en gezond binnenklimaat door de mechanische afvoer van vuile binnenlucht en de natuurlijke 

aanvoer van verse buitenlucht. 

Bij Mercure Den Haag Central kunt u ook heerlijk lunchen, borrelen en dineren. Ons keuken team besteedt veel aandacht aan 
duurzaam en verantwoord eten en drinken. Vanzelfsprekend houden wij rekening met dieet- en andere speciale wensen.  
Maak uw verblijf compleet met een overnachting in een van onze mooie hotelkamers. 

 
Meeting rooms M2  Day 

light 
U-

shape 
++ 

U- 
shape 

Carre- 
Board 

Examen Kring Theater 

Arabesk 70 Yes 11 9 10 11 9- 16 

Allegro 50 Yes - 9 9 9 8 13 

Symfonie (vaste boardroom) 25 Yes - - 5 - - - 

Harp 12 - - - 3 4 4 4 

Trombone 40 - - 7 7 7 8 10 

Trompet/Klarinet 130 Yes 18 13 14 19 14 28 

Trombone/Trompet/Klarinet 170 Yes 27 18 19 25 - 36 
U++ = U-vorm met in het midden van de U extra tafels op 1.5 afstand 
 
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 
Annemarie Meijers - Banquet Sales Coordinator - Spui 180, 2511 BW Den Haag 
T + 31 70 361 1518  - Email H1317-sb@accor.com 
 
Omdat het over de gezondheid van u als gasten en onze medewerkers gaat, zullen wij de regels strikt handhaven, waarbij 
uitgegaan wordt van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bezoeker en locatie om gestelde 
veiligheidsvoorschriften en hygiëne-voorschriften na te leven. De belangrijkste regels hebben wij nog even voor u 
opgesomd. Blijf thuis bij (verkoudheid)klachten - 1,5 meter afstand houden overal 
Regelmatig handen wassen en niezen/hoesten in de elleboog - Geen samenscholing toegestaan. 
Garderobes zijn uit voorzorg weggehaald. Gasten kunnen hun jas meenemen naar de zaal 
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