
DÉ PLEK VOOR MEETINGS EN EVENTS

Het Leonardo Hotel Groningen is gelegen aan de A7 en heeft een 
eigen parkeergarage onder het hotel. Dit maakt ons hotel een 
ideale uitvalsbasis voor meetings en events.

Het hotel beschikt over twee multifunctionele boardrooms, die 
beide veel mogelijkheden bieden.  Zo zijn de ruimtes erg geschikt 
voor praktische evenementen, zoals cursussen of workshops, 
maar ook voor een vergadering of brainstormsessie. 

Na een succesvol evenement of een lange vergadering kom je 
tot rust in een van onze sfeervolle hotelkamers of maak je je 
hoofd leeg in onze fitnessruimte. Combineer jouw meeting of 
evenement met een uitstapje naar de toeristische attracties in het 
bruisende centrum van Groningen. 

LEONARDO HOTEL GRONINGEN

REBRANDED 

IN 2021

CENTRALE LIGGING

Bezoek één van onze jongste hotels, in de provincie Groningen. 
Je moet minstens één keer in je leven in deze stad zijn geweest. 
Voor velen is het een flinke trip naar het hoge Noorden, maar het 
is het meer dan waard. Het Leonardo Hotel Groningen ligt vlak 
naast Martini Plaza aan de rand van het centrum. De industriële 
en eigenzinnige uitstraling maakt dat ons hotel net zoveel lef en 
energie uitstraalt als de stad zelf. 

Met 20 minuten wandelen sta je naast de Martinitoren midden in 
het bruisende stadscentrum van Groningen. Spaar jij liever jouw 
voeten om mee rond te struinen door de stad? Met onze fietsen 
sta je binnen 12 minuten in het centrum. Het is ook mogelijk om 
met het openbaar vervoer te komen, vanaf het station brengt de 
bus je binnen 5 minuten naar ons hotel. Breng een bezoekje aan 
het Groninger Museum of ontdek het internationale karakter van 
deze stad. 



CHEF’S! FOOD & DRINKS

Neem plaats aan een tafel op de industrieel ingerichte derde 
verdieping. Of je nu komt ontbijten, je e-mail bijwerkt of toe bent 
aan een maaltijd of borrel, in het hart van ons hotel zit je goed. 
Bij Chef’s! Food & Drinks geloven ze niet in het bewaren van 
keukengeheimen of een klassieke keukenbrigade. 

Je krijgt een kijkje in de keuken en er wordt met passie en vol 
enthousiasme een lekker gerecht voor je klaargemaakt. 
 
Meer informatie vind je op:
www.Chefsfoodanddrinks.nl/Groningen



La Liberté   49  v  - - - 12 - -  -  12

Perrault   70  v  - 20 10 20 - 20  - 20

GROOTTE (M²) DAGLICHT



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 GRONINGEN 
Laan van de Vrijheid 91, 9728 GA Groningen
E: info.groningen@leonardo-hotels.nl 
T: + (0)5 07 63 00 70  
W: leonardo-hotels.com

• Gelegen aan de A7
• Aan de rand van het centrum
• Restaurant Chef’s! Food & Drinks
• 105 hotelkamers
• 70 parkeerplaatsen
• 24/7 fitness
• Fietsverhuur
• 2 meetingzalen  

FACILITEITEN

AFSTANDEN

Busstation ...............................................................................................................................................450 m 

Groninger Museum ...........................................................................................................................2 km

Station Groningen.........................................................................................................................2,5 km

Groningen Centrum .........................................................................................................................3 km

Martinitoren ..............................................................................................................................................3 km

Noordelijk Scheepvaartmuseum  ...............................................................................5,5 km

Grote Markt.......................................................................................................................................... 6,5 km

Forum Groningen ................................................................................................................................7 km

Waddenzee ............................................................................................................................................30 km

Nationaal Park Lauwersmeer............................................................................................40 km


