
MULTIFUNTIONELE MEETINGZALEN
De 3 multifuntionele conferentiezalen bieden voor vele soorten 
feesten, vergaderingen en partijen de ruimte. Deze drie zalen 
kunnen ook gecombineerd worden en biedt dan een oppervlakte 
van 165 m2. 

De zalen zijn van alle faciliteiten voorzien en beschikken over 
daglicht en WiFi. Aansluitend aan de meetingzalen vind je ons 
dakterras dat uitzicht biedt over het centrum van Lelystad. 
Daarnaast bieden de zalen ook nog feest- en dinermogelijkheden 
voor ruim 250 gasten, in combinatie met ons restaurant en bar-
lounge. 

Door de flexibiliteit van onze zalen kan Leonardo Hotel Lelystad 
City Center altijd meedenken met de persoonlijke wensen van uw 
bijeenkomst. 

LEONARDO HOTEL 
LELYSTAD CITY CENTER

REBRANDED 

IN 2021

IN HET CENTRUM
Leonardo Hotel Lelystad City Center ligt, zoals de naam zegt, 
centraal. Lelystad station wandel je binnen 5 minuten naartoe. 
Daarnaast fiets je binnen 15 minuten naar de Oostvaardersplassen 
of naar Batavia Stad Fashion Outlet! Vanuit ons hotel ontdenk je 
het jongste stuk van Nederland. 

VERVOER
Het hotel is direct bereikbaar met het openbaar vervoer 
aangezien Lelystad centraal station op 500 meter afstand van het 
hotel ligt. Komt u liever met de auto? Het hotel is goed bereibaar 
via de A6 vanuit Amsterdam en het noorden van het land. 
Daarnaast is er een directe weg naar Noord-Holland, namelijk via 
de Enkhuizerdijk. Parkeren kun je gemakkelijk in de parkeergarage 
tegenover het hotel.



RESTAURANT & BAR
Op de eerste etage van het hotel vind je onze restaurant en bar.  
Zo ontbijt je bij ons in de ontbijtzaal, drink je lekker een drankje 
met een hapje aan de bar en geniet je van het zonnetje op ons 
dakterras. 

Daarnaast is er de mogelijkheid om te dineren bij de Tasty Wok 
met een ‘All you can eat’ concept of bij de Steak van de Keizer, een 
modern, fine dining, steakrestaurant, voor een uitgebreid diner. 
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Batavia    46    15 30 24 22 - 16 30 

Zuiderzee    60    20 40 30 24 30 24 40 

Oostvaarders   60    20 40 30 24 30 24 40 

Combinatie van 2   110    30 66 36 35 36 35 100 

Combinatie van 3    165    45 118 80 48 80 50 250 

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 LELYSTAD CITY CENTER
Agoraweg 11 8224 BZ Lelystad
Reservations.lelystad@leonardo-hotels.nl
+31 320 242 444
Leonardo-hotels.com

• Centrale ligging in het hart van Lelystad 
• 86 kamers en suites 
• 3 multifunctionele meetingzalen
• Dakterras 
• Bar-lounge
• Gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer
• Parkeergarage tegenover hotel 
• Gratis Wifi

FACILITEITEN

AFSTANDEN

Parkeergarage ...................................................................................................................................... ...10 m

Centraal Station ............................................................................................................................ ...500 m

Batavia Stad ........................................................................................................................................... ...4 km

Snelweg A6 ........................................................................................................................................ ..4,5 km

Oostvaardersplassen .................................................................................................................. ...6 km


