
LEONARDO HOTEL UTRECHT CITY CENTER

DÉ PLEK VOOR MEETINGS EN EVENTS

Vergader op een centrumlocatie in hartje Utrecht. Het hotel heeft 
beschikking over 3 vergaderzalen. Vanuit onze boardroom kijk 
je zo uit over het Vredenburg plein. In onze vergaderzalen zal je 
gebruik maken van de moderne audiovisuele apparatuur. in één 
van onze vergaderzalen zul je gebruik maken van 2 grote Brown 
Paper Rolls om om al je ideeën op te schrijven. 

Niet alleen in de zaal maar ook in onze 24/7 Coffee Lounge zal je 
genieten van onze koffie en thee. Je bereikt ons hotel al binnen 10 
minuten vanaf het Centraal Station en de jaarbeurs. 

Wil je graag een uitgebreide lunch ontvangen? Ook al ben je in 
een kleine of grote groep, dit is zeker mogelijk. Na een lange dag 
vergaderen maak je een wandeling langs de grachten of geniet je 
van een borrel in de bruisende binnenstad.

CENTRALE LIGGING

Ontdek de historische stad Utrecht en overnacht in het Leonardo 
Hotel Utrecht City Center. Dit is de perfecte locatie voor een city 
trip. Ons hotel ligt in het hartje centrum met uitzicht over de stad 
en de Domtoren, en binnen 10 minuten sta je op Utrecht Centraal 
Station. 

Behalve monumentale stadskastelen bezoeken, is shoppen ook 
echt een must in Utrecht. Je bereikt het overdekte winkelcentrum 
Hoog Catharijne binnen 5 minuten op loopafstand. ’s Ochtends zul 
je ontbijten in ons ontbijtrestaurant. 

Voor in de avond vind je gezellige restaurants en barretjes in het 
midden van het centrum op een steenworp afstand vanaf het 
Leonardo Hotel Utrecht City Center. 

REBRANDED 

IN 2022



COFFEE LOUNGE, 24/7

In onze Coffee Lounge geniet je van een heerlijke kop koffie. Niet alleen tijdens jouw ontbijt kun je genieten van onze koffie en thee, onze 
Coffee Lounge is de hele dag en nacht voor jou geopend. 



Catharina   80  -  15 24 12 16 12 - 30

Restaurant   100  V   25 80 32 40 40 - 80

Boardroom   30  V   - - 12 - -      - -

Club Room (|)  26  V   8 8 - 8 - - -

Club Room (||)  26  V   8  8 - 8  - - -

GROOTTE(M²)ZAAL 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 UTRECHT CITY CENTER
Vredenburg 14, 3511 BA, Utrecht
E: info.utrecht@leonardo-hotels.nl 
T: (0)3 02 33 12 32     
W: leonardo-hotels.com

• In het hartje van Utrecht
• Utrecht Centraal Station op loopafstand
• Jaarbeurs op loopafstand
• 3 conferentiezalen 
• 90 hotelkamers
• 24/7 Coffee Lounge
• Hotelrestaurant

FACILITEITEN

AFSTANDEN

TivoliVredenburg .............................................................................................................................230 m

Hoog Catharijne ................................................................................................................................270 m

Neude ............................................................................................................................................................350 m

Domtoren ................................................................................................................................................ 650 m

Utrecht Centraal Station .......................................................................................................800 m

Beatrix Theater ..................................................................................................................................850 m

Jaarbeurs .........................................................................................................................................................1 km


