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SCHEVENINGEN SPECIAL
Het casino draait om de spanning van het spel, ver-
maak en plezier. Deze elementen komen allemaal terug 
in het arrangement dat Holland Casino Scheveningen 
voor grotere groepen aanbiedt: de Scheveningen 
Special. Dit arrangement bestaat onder andere uit spel-
uitleg met een toernooi, een heerlijk driegangendiner en 

bezoek aan het casino op eigen gelegenheid. Dit arran-
gement kan als basis dienen voor een bedrijfsuitje en 
geheel aangepast worden naar de wensen van de groep. 

TOP LOUNGE
Assistent-manager Food & Beverage en Tafelspelen Nico 
Onderwater: “De Top Lounge is speciaal voor grote 
groepen vanaf veertig personen te reserveren. Dit is de 
bovenste etage van het casino met een eigen keuken, bar 
en speeltafels. Meestal wordt er voor dergelijke gezel-
schappen een walking dinner in combinatie met spel-
uitleg verzorgd, soms ook met entertainment. Op deze 
manier kan iedereen op zijn gemak eten, deelnemen 
aan speluitleg en genieten van de avond. We maken het 
onze gasten graag naar de zin, daar doen we alles voor!” 
Ook kunnen er vergaderingen, bijeenkomsten of andere 
events in de Top Lounge verzorgd worden.   
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Een onvergetelijke ervaring
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Holland Casino Scheveningen

Bij een bedrijfsuitje of een netwerkbijeenkomst denkt 
u misschien niet meteen aan het casino, maar Holland 
Casino Scheveningen heeft hier veel in te bieden. Er zijn 
verschillende mogelijkheden met betrekking tot afname 
van arrangementen. Voor grote en kleine groepen, in het 
restaurant, casino of op de bovenste verdieping in de Top 
Lounge. Alles is mogelijk!

Tekst Joke Heikens
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“Ook kleinere groepen zijn van 
harte welkom”, vertelt Linda 
Mensingh, Marketing & Sales 
Manager. “Zo bieden we twee 
pakketten aan, het Try Out Pakket 
en Arrangement voor 2, waarmee 
gasten het casino kunnen leren 
kennen en ervaren.” Beide pakket-
ten voorzien in een hapje, drankje 
en speelgeld. Linda geeft aan dat 
er voor groepen vanaf acht per-
sonen gekozen kan worden voor 
een arrangement met speluitleg en 
een driegangenmenu. Wederom 
bestaat de mogelijkheid om aan-
passingen te maken naar wens.

RESTAURANT 
Het restaurant is (voor de kleinere 
groepen) een perfecte uitvalsbasis, 
hier kan heerlijk gedineerd wor-
den met uitzicht op het Kurhaus. 
Zelfs voor een late night dinner 
kunt u hier terecht, het restaurant 
is dagelijks geopend tot 01.30 uur. 
“Van verse kreeft tot tiramisu met 
rabarber, in ons restaurant genie-
ten gasten van traditionele allure 

in een modern, eigentijds design. 
De menukaart volgt de seizoenen 
en de gerechten zijn verantwoord, 
duurzaam en van de beste kwali-
teit.”

JAZZ AAN ZEE 
In augustus staat jazz centraal 
in Scheveningen, deze maand 
staat Jazz aan Zee dan op het 
programma wat onderdeel is van 
‘Feest aan Zee’. Holland Casino is 
een partner in dit event waarbij 
Linda aangeeft samenwerking op 
te zoeken “om elkaar te versterken 
en meer bekendheid te verkrijgen. 
Ons gezamenlijke doel is om meer 
bezoekers naar Scheveningen te 
trekken en hen een fijne tijd te 
geven.” In het casino brengt er 
in augustus elke zondag een live 
jazzband heerlijke jazzy tunes ten 
gehore, aansluitend op de mid-
dag jazzoptredens op de Pier. “We 
nodigen iedereen uit om hiervan te 
komen genieten!” 

www.hollandcasino.nl/vestigingen
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