
 

 

VERGADER OPSTELLING
MEETING LAYOUT

Lange Voorhout + Binnenhof 186 45 150 - 100 - 80 160

10 Board 15 - - - - - - -

Meeting Centre New Babylon 300 - 350 - - - - 500

Noordeinde 45 16 40 20 32 24 24 30

Vijverberg 45 16 40 20 32 24 24 30

Binnenhof 74 - 24 60 26 45 30 48 70

Lange Voorhout 112 32 100 30 55 40 64 100

2e kamer 32 20 28 20 20 18 16 30

1e kamer 36 16 20 14 20 18 16 30

AANTAL PERSONEN PER OPSTELLING

SCHOOL THEATER U-VORM DINER CARRE CABARET RECEPTIE

Vergaderen
Het moderne Babylon complex, gelegen pal 
naast het centraal station van Den Haag, 
is eenvoudig bereikbaar met de auto en 
uiteraard met het openbaar vervoer. Het 
beschikt over 7 verschillende zalen die mul-
tifunctioneel in te richten en/of te combi-
neren zijn. Alle zalen zijn voorzien van state 
of the art audiovisuele middelen en bieden 
kosteloos toegang tot het Wi-Fi netwerk.

Je training of vergadering is bij ons in 
goede handen en samen brengen we dit 
tot het gewenste succes. Je zult versteld 
staan van de mogelijkheden die we 
gezamenlijk kunnen bedenken in termen 
van een thema-event of bijeenkomst. Daar-
naast zijn er oneindig veel mogelijkheden 
bij het naast ons gelegen New Babylon.

Meetings
The modern Babylon complex, located 
right next to the central station of The 
Hague, is easily accessible by car and by 
public transport of course. It has 7 di� erent 
meeting rooms wich can be set-up and 
decorated on a multifunctional way. All 
rooms are equipped with state-of-the-art 
audiovisual equipment and free acces to 
the Wi-Fi network.

We will surely make a success of your 
training or event. You will be amazed
 by all the things we can arrange: from 
a theme event until a meeting. 
In addition there are a lot of possibilities 
at New Babylon, which is located under 
the same roof as our hotel.

M2 WI-FI DAGLICHT

T: +31 (0)70 38 14 901
E: meetings.babylon@edenhotels.nl

Babylon Hotel Den Haag
Bezuidenhoutseweg 53  |  2594 AC Den Haag

Let's keep in touch!

WWW.BABYLONHOTELDENHAAG.COM



 

 

Babylon Hotel Den Haag
Een uitzicht om bij weg te dromen en 
kamers waarin je je verwend voelt. 
Alle bekende Haagse trekpleisters liggen 
binnen handbereik, maar ook bijzondere 
boetieks en verborgen hotspots vind je in 
de buurt genoeg! De ministeries en belang-
rijke overheidsorganen liggen letterlijk om 
de hoek en met de tram voor de deur ben
 je in een mum van tijd bij de leukste plek-
jes. Je kunt natuurlijk ook met de Haagse 
stads� ets naar Scheveningen!

Babylon Hotel Den Haag
A dreamy view and rooms that make you 
instantly happy. All well-known attractions 
are within easy reach, but you will also � nd 
more than a handful of special boutiques 
and hotspots in the direct area. Many of 
the Dutch ministries and government 
bodies are within walking distance. 
With the tram in front of the hotel you 
will � nd yourself strolling on the boulevard 
of Scheveningen in no-time, of think of 
taking a bike!

Restaurant The Livingroom
Ervaar het echte Haagsche huiskamer 
gevoel bij restaurant The Livingroom. 
Geniet van de meest heerlijke seizoens-
gerechten met een betoverend uitzicht 
op het Haagse bos.

Experience the feel of an authentic Hague 
living room at The Livingroom restaurant. 
Enjoy the most delicious seasonal dishes 
of the with an enchanting view of the 
Haagse Bos forest. 




