
DÉ PLEK VOOR MEETINGS EN EVENTS

Vanuit het hotel loop je binnen 5 minuten naar het strand. 
Midden in deze oase van rust verwacht je niet dat de stad toch 
nog zo dichtbij is. Je staat in no-time weer in steden als Alkmaar, 
Haarlem en Amsterdam. Dit maakt ons hotel de ideale locatie voor 
meetings, events en teambuilding activiteiten. We beschikken 
over een vergaderoppervlakte van 1.500 m² verdeeld over 
14 zalen. 

Na een inspirerende meeting open je de balkondeuren en geniet 
je van het uitzicht over de Noordzee. Naast talloze opties voor 
vergaderingen en evenementen inclusief of exclusief catering, 
bieden we ook unieke teambuildingactiviteiten op het strand aan. 
Het hotel is uitstekend bereikbaar via de A9 en A22. Je parkeert je 
auto voor de deur op één van de 1500 parkeerplaatsen. 
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DICHTBIJ HET STRAND

Wakker worden met het geluid van de zee op de achtergrond 
doe je bij Leonardo Hotel IJmuiden Seaport Beach. Alle 146 
kamers zijn stuk voor stuk zeer comfortabel en de meeste kamers 
hebben een ruim balkon met uitzicht op zee, de jachthaven of 
duinen. Kom je vergaderen, voor een event of gewoon lekker 
uitwaaien met je familie of viervoeter? Leuk! Ons hotel is namelijk 
huisdiervriendelijk. 

Het hotel ligt op slechts 150 meter van het strand, dé ideale 
locatie voor een wandeling bij zonsondergang, een duik in de 
Noordzee of om gewoon lekker te luieren op je handdoek in 
de zon. Er is genoeg te zien en te doen aan de kilometerslange 
kustlijn. Vanuit het hotel heb je zicht op de naastgelegen 
jachthaven en het Kennemermeer, waar elk seizoen veel lokale 
bewoners naar toe komen voor wind- en watersporten. Valt het 
weer wat tegen? Warm op in de sauna! In de zomer is het goed 
vertoeven op het dakterras.



CHEF’S! FOOD & DRINKS

Voor ontbijt, lunch, diner en een prachtig uitzicht over de 
Kennemerduinen, Noordzee en jachthaven kunnen we het 
restaurant op locatie van harte aanbevelen. 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 vertelt over de bereidingswijze van de 
gerechten. Je kunt ook plaatsnemen aan de Chef’s Table, waar je 
kunt genieten van een Live Cooking spektakel.  

Meer informatie vind je op 
www.Chefsfoodanddrinks.nl/IJmuiden



Maarten Tromp I   50 m2  v  15 32 14 15 16 16

Maarten Tromp II   50 m2  v  15 32 14 15 16 16

Maarten Tromp III   50 m2  v  15 32 14 15 16 16

Maarten Tromp dubbel   100 m2  v  28 60 28 - 28 32

Maarten Tromp 1,2,3   150 m2  v  35 120 52 - 48 60

Pieter Verhoeff I   50 m2  v  15 32 12 15 16 16

Pieter Verhoeff II   50 m2  v  15 32 12 15 16 16

Pieter Verhoeff III    50 m2  v  15 32 12 15 16 16

Pieter Verhoeff dubbel   100 m2  v  28 60 28 - 28 32

Pieterverhoeff 1,2,3   150m2  v  35 120 52 - 48 60 

Piet Heyn achter   160m2  v  25 100 30 25 30 40 

Piet Heyn totaal   420m2  v  -  - - - 120 160

Van Speyk    340 m2  v  60 300 120 - 120 200

Jacob Mol     49 m2  v  12 30 12 12 - -

Johan Cant    49 m2  v  12 30 12 12 - -

Michiel de Ruyter   464 m2  v  60 400 150 - 150 225

Jacob van Obdam    49 m2  v  12 30 12 12 - -

Prins Maurits   49 m2  v  12 30 12 12 - -

Van Heemskerck   220 m2  v  35 140 75 - 60 100

Witte de With    336 m2  v  50 275 120 - 90 175

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 IJMUIDEN SEAPORT BEACH 
Kennemerboulevard 250, 1976 EG IJmuiden 
E: meetings.ijmuiden@leonardo-hotels.nl 
T: +31(0)255 - 566 920  
leonardo-hotels.com

• Op 150 meter van het strand 
• 1500 parkeerplaatsen naast het hotel 
• 146 hotelkamers  
• Conference floor met 14 conferentie zalen  
• Chef’s! Food & drinks  
• Aan de jachthaven & kennemer duinen op loopafstand 
• Strandpaviljoen Nova Zembla 
• Teamtower beklimmen & strandzeilen 
• Unesco wereldmonument forteiland ijmuiden 
• Evenementen tot 1.000 personen  

FACILITEITEN

AFSTANDEN

Noordzee strand ...............................................................................................................................150 m

Jachthaven Marine Seaport ...................................................................................................2 km

Forteiland IJmuiden (12 minuten varen) ..................................................................2 km

IJmuiden Centrum ........................................................................................................................... ..4 km

Haarlem ..................................................................................................................................................... ...14 km

Amsterdam .......................................................................................................................................... ...29 km

Amsterdam Schiphol Airport ......................................................................................... ...29 km


