Succesvol zaken doen

op 1,5 meter afstand

Bij Amrâth Grand Hotel Frans Hals

4-sterren hotel Amrâth Grand Hotel Frans Hals is gelegen in het centrum van Haarlem. In de moderne en van
daglicht voorziene vergaderzaal is het comfortabel bijeenkomen voor een vergadering, training of informele
gelegenheid in besloten gezelschap. Voor grotere gelegenheden is een combinatie van een verblijf in ons
hotel en bijeenkomst in de op steenworp afstand gelegen Philharmonie, dé perfecte oplossing.
• 82 hotelkamers

• bar en inpandig restaurant

• 1 vergaderzaal

• openbare parkeergelegenheid op loopafstand • in centrum gelegen

• zaal met daglicht

AMRÂTH GRAND HOTEL FRANS HALS
1 min naar centrum

10 min naar station Haarlem Centraal

15 min van A9

NIEUW! PROBEER NU EXTRA VOORDELIG

Les arrangements d’Amrâth
AMBIANCE • ÉLÉGANCE • RAFFINEMENT

4 UUR

8 UUR

12 UUR

4-UURS ARRANGEMENT

8-UURS ARRANGEMENT

12-UURS ARRANGEMENT

• Zaalhuur plenaire zaal 1 dagdeel
• Beamer, scherm
• Flip-over, conference kit, Wi-Fi
• Onbeperkt koffie en thee
• Onbeperkt gekoeld water
• Onbeperkt frisdrank
• La pause d’Amrâth

• Zaalhuur plenaire zaal 2 dagdelen
• Beamer, scherm
• Flip-over, conference kit, Wi-Fi
• Onbeperkt koffie en thee
• Onbeperkt gekoeld water
• Onbeperkt frisdrank
• La pause d’Amrâth matin
• La pause d’Amrâth après midi
• Broodjeslunch

• Zaalhuur plenaire zaal 3 dagdelen
• Beamer, scherm
• Flip-over, conference kit, Wi-Fi
• Onbeperkt koffie en thee
• Onbeperkt gekoeld water
• Onbeperkt frisdrank
• La pause d’Amrâth matin
• La pause d’Amrâth après midi
• Broodjeslunch
• 3-gangen diner

PRIJS PER PERSOON € 15,-

PRIJS PER PERSOON € 45,-

ARRANGEMENTEN
GELDIG VANAF 4
PERSONEN

Op aanvraag en vanaf,

PRIJS PER PERSOON € 80,-

LES PAUSES D’AMRÂTH

BROODJESLUNCH

DINER

Keuze uit:

Lunch op bord geserveerd:

In 3 gangen geserveerd:

La pause doux (zoet)
La pause en bonne santé (gezond)
La pause sariette (hartig)

Soep van de dag
Luxe belegde broodjes (2 per persoon)
Hartige specialiteit van de dag

Soep van de dag
Hoofdgerecht
Nagerecht

Inclusief: koffie, thee, melk en vruchtensap

Exclusief dranken

82 KAMERS
DELUXE KAMER 27 M2 2 éénpersoonsbedden
EXECUTIVE KAMER 35 M2 2 éénpersoonsbeddenof 1 tweepersoonsbed
JUNIOR SUITES 50 M2 2 éénpersoonsbedden

KAMERFACILITEITEN
één of tweepersoonsbed
koffie- en thee faciliteiten
SPECIALE PRIJS

VANAF € 99
op basis van een
eenpersoonskamer
inclusief ontbijt en
toeristenbelasting

douche of bad
gratis Wi-Fi
kluis

COVID-19 MAATREGELEN
1,5 M

Iedereen houdt 1,5 meter afstand, zowel
in- als buiten de zaal
Wij ontvangen u met een glimlach maar
schudden geen handen
Wij vragen u uw handen bij binnenkomst
te desinfecteren
Wij vragen u bij verkoudheidsklachten of
koorts thuis te blijven
Wij vragen u voor of bij aankomst uw
contactgegevens achter te laten

ZALEN VAN AMRÂTH GRAND HOTEL FRANS HALS

Capaciteitsoverzicht op basis van opstellingen met 1,5 meter afstand

ZAAL
Meeting room 1

Board/Carré

U-vorm

School

Cabaret

Theater

Receptie

Diner

8

7

7

-

9

-

-

m2

Genoemde aantallen zijn indicatief. Op aanvraag en binnen de mogelijkheden kunnen wensen met betrekking tot niet genoemde
opstellingen worden gehonoreerd. Prijzen voor losse zaalhuur zijn op aanvraag beschikbaar.

Overige wensen?
Ontvangt u liever een op maat
gemaakt voorstel of wilt u een
suggestie ontvangen voor een
lunch, diner of aangeklede
borrel?
Laat het ons weten
of reserveer nu!
info@hotelfranshals.nl
023 518 18 18
Versie september 2020. Genoemde prijzen en invullingen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en zijn boekbaar tot en met de verschijningsdatum van de volgende versie.
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