
De Hortus heeft verschillende karakteristieke 
ruimtes die uitermate geschikt zijn voor zakelijke 
doeleinden. Laat uzelf inspireren door de ver-

schillende mogelijkheden. De 18de eeuwse Oranjerie met 
zijn hoge plafond, grote ramen, ontvangsthal en linker- en 
rechtervleugel leent zich goed voor symposia, congressen 
en vergaderingen tot 100 personen en recepties en diners 
tot 250 personen. Ook op het terras van de Oranjerie is er 
plek om uw gasten te ontvangen. 

Vanaf de Tuinkamer - Cycasterras, gelegen op de eerste etage 
in de Wintertuin, heeft u een uitzicht over de historische 
Clusiustuin en het Academiegebouw. De ruimte is geschikt 
voor kleinere vergaderingen en workshops tot veertig perso-

nen en recepties tot zestig personen. Bovengenoemde ruim-
tes beschikken beide over audiovisuele faciliteiten.

Zodra u een geschikte ruimte heeft gevonden voor uw bij-
eenkomst, bespreken wij samen met onze vaste Hortus cate-
raar de verschillende mogelijkheden omtrent uw evenement. 
Hortus Horeca werkt met lokale, duurzame en (h)eerlijke 
producten uit de regio en denkt graag met u mee over een 
passende culinaire invulling. Wat meer afwisseling en diep-
gang tijdens uw evenement? Onder begeleiding van een gids 
kunt u met uw gezelschap een rondleiding boeken door de 
tuin en de tropische kassen. Of ga te water en vertrek samen 
op een boot vanaf de Sterrewachtsteiger. De perfecte manier 
om even te ontspannen tussendoor. 

Hortus botanicus Leiden is uitstekend bereikbaar per auto en 
openbaar vervoer; op loopafstand van de trein en parkeer-
plaats Haagweg. Wilt u meer informatie over deze unieke, 
historische locatie in het centrum van Leiden? Neem dan 
contact op met onze salesafdeling, u bent van harte welkom 
voor een gesprek op locatie!

Vul uw aanvraag voor een verhuurruimte in op één van de 

aanmeldformulieren op onze website onder zaalverhuur of mail 

naar hortus@hortus.leidenuniv.nl. 

Meer informatie: www.hortusleiden.nl of 071 527 52 29/51 44
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Verscholen achter het Academiegebouw op het 
Rapenburg in Leiden ligt de oudste botanische 
tuin van Nederland. In 1590 gesticht door 
de Universiteit Leiden en in 1594 ingericht 
door Carolus Clusius (1526-1609) als tuin voor 
onderwijs en onderzoek. Omgeven door het 
water van de Witte Singel, weelderige bloemen 
en monumentale bomen maakt Hortus 
botanicus Leiden een bijzondere plek voor uw 
zakelijke bijeenkomst.

Boek een zakelijke 
bijeenkomst in het groen

Hortus botanicus Leiden
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