
DÉ PLEK VOOR MEETINGS EN EVENTS

Het Leonardo Hotel Antwerp the Plaza ligt nabij de Antwerpse ring 
en heeft een eigen parkeergarage direct onder het hotel. Dit maakt 
ons hotel een ideale uitvalsbasis voor jouw meeting. 

Het hotel beschikt over een multifunctionele meetingzaal, die veel 
mogelijkheden biedt. De ruimte is geschikt voor vergaderingen 
en brainstormsessies, maar het houden van kleinschalige 
evenementen is ook zeker mogelijk. De ruimte is geschikt voor 
groepen tot 20 personen. Na een succesvol evenement of een 
lange vergadering kom je tot rust in een van onze sfeervolle 
hotelkamers of breng je een bezoek aan onze hotelbar.

LEONARDO HOTEL ANTWERP THE PLAZA

REBRANDED 

IN 2022

CENTRALE LIGGING

Breng een bezoek aan de stijlbewuste stad Antwerpen en 
overnacht in het Leonardo Hotel Antwerp the Plaza. Het hotel 
bevindt zich aan de rand van het centrum, waardoor het mogelijk 
is om je gemakkelijk door de hele stad te navigeren. Maak gebruik 
van het metrostation om de hoek naar het Centraal Station van 
Antwerpen en sta binnen vier minuten in hartje centrum. 

Maak bij mooi weer gebruik van onze huurfietsen of kies voor 
een wandeling naar het centrum. Breng een bezoek aan de 
Antwerpen Zoo of verken de topboetieks en winkels die de 
modehoofdstad van België te bieden heeft. Kom je liever met de 
auto? Maak gebruik van de Antwerpse ring; deze snelweg brengt 
je binnen vijf minuten naar het Leonardo Hotel Antwerp the Plaza. 



RESTAURANT ORANGERIE & VICTORIA BAR

Combineer jouw verblijf met een ontbijt, lunch of diner bij restaurant Orangerie, gelegen op de begane grond van het Leonardo Hotel 
Antwerp the Plaza. De Victoria Bar, met zijn typisch Britse sfeer, is de ideale plek om een aangename dag in Antwerpen af te sluiten. 
Nippend aan een van de beste Belgische bieren of een kop koffie, kunt u een aangenaam gesprek voeren met enkele collega’s, familie of 
vrienden.



GROOTTE (M²) DAGLICHT

Dorchester    20  V  18   - 20  20  -  -  -



LEONARDO HOTELS 

Leonardo Hotels werd in 2006 opgericht als de Europese tak van 
de Fattal Hotel Group. De portefeuille van Leonardo Hotels omvat: 
Leonardo Hotels, Leonardo Royal Hotels, Leonardo Boutique 
Hotels en NYX Hotels. Het bedrijfscredo ‘Feeling Good!‘ weerklinkt 
in alle activiteiten: van hoge kwaliteit, persoonlijke service, 
toegewijde medewerkers en een stijlvol design met regionale flair.

ADVANTAGECLUB

De AdvantageCLUB is het loyaliteitsprogramma ven Leonardo 
Hotels. Door lid te zijn kun je sparen voor gratis overnachtingen en 
ontvang je: 
• 10% korting op alle online boekingen die gemaakt worden op de        
   Leonardo Hotels website direct na registratie 
• Kies zelf wat je wilt sparen: punten, Miles & More award miles of    
   BahnBonus-punten (laatste twee voornamelijk in Duitsland) 
• 10% korting op eten en drinken in het restaurant of de bar 
• Dagelijkse krant (op aanvraag) 
• Gratis late check-out (op aanvraag en op basis van      
   beschikbaarheid) 
• Exclusieve aanbiedingen en club deals – alleen voor leden

CONTACT LEONARDO HOTEL ANTWERP THE PLAZA
Charlottalei 49, 2018 Antwerpen, Belgium
E: info.antwerptheplaza@leonardo-hotels.be
T: +32 3 287 28 70
leonardo-hotels.com

• 81 hotelkamers
• 7 appartementen
• 1 meetingzaal
• Restaurant Orangerie
• Victoria Bar
• Privé parkeergarage
• Dichtbij Station Antwerpen-Centraal
• Dichtbij Antwerpen centrum

FACILITEITEN

AFSTANDEN

Tramhalte ..................................................................................................................................................350 m

Museum buurt ................................................................................................................................... 550 m

Stadspark .................................................................................................................................................600 m

Theaterplein ................................................................................................................................................1 km

Station Antwerpen-Centraal ..............................................................................................1.1 km

MAS Museum Antwerpen ..................................................................................................2.5 km

Antwerpen centrum ........................................................................................................................3 km

Antwerpen International Airport ....................................................................................3 km

Snelweg R1 ..................................................................................................................................................9 km


