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Een tijdje terug is er flink verbouwd om het life-
stylekarakter van het hotel te versterken en het 
een meer toegankelijk karakter te geven. In het 

ontwerp van de receptie is zowel een sta- als zitgedeelte 
gecreëerd. Blikvangers zijn de Delfts blauwe schilderin-
gen en de Tudorroos* die in het glas van de balie is ver-
werkt. Elke kamer is eveneens voorzien van een ‘Dutch’ 
of ‘English’ designstijl.

RESIDENCE
De receptionistes heten ons vriendelijk welkom en leggen 
alles rustig uit. Voor ons is een Residence kamer gereser-
veerd. In Ambassador Residences bevinden zich negen 
Residences, die zich kenmerken door veel design en origi-
nele elementen. Bijzonder is dat de Residences ook inclusief 
boardroom allemaal tegelijkertijd af te huren zijn als 

Private Mansion. Met een eigen voordeur, de mogelijkheid 
een parkeerplaats voor de deur te reserveren en alle ruimte 
en privacy voor zakelijke aangelegenheden. Speciaal voor 
gasten die op zoek zijn naar Haagse exclusiviteit in een 
internationale omgeving. 
Wanneer we onze kamer binnenlopen, voelen we die 
Haagse exclusiviteit ook meteen. Zo zien we een monumen-
tale schouw, Delfts blauwe accessoires, Haagse blauwe stof-
fen en de Hindeloopen-elementen. Een mooi contrast met 
de historische elementen biedt de strakke badkamerkubus 
van gebrandschilderd glas die een echte eyecatcher is. 

EIGENWIJZE DOCHTER
’s Avonds dineren we in hotelrestaurant Sophia. 
Voorheen heette dit restaurant Henricus, maar ook hier is 
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Het Carlton Ambassador Hotel staat in de chique Haagse 
ambassadewijk. Wie een voet over de drempel zet, vindt 
er geheel in stijl ruime kamers met hoge plafonds, Delfts 
blauwe schilderingen en Hindeloopermotieven in het 
tapijt. Legendarische ambassadeurs als Gorbatsjov en 
Arafat sliepen er ooit. Toch biedt het hotel niet alleen een 
unieke ervaring aan diplomatieke grootgewichten, ook 
zakenreizigers en toeristen voelen zich er thuis.
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Carlton Ambassador Hotel

Preferred Hotels & resorts

Carlton Ambassador Hotel is onlangs opgenomen in 

de collectie van Preferred Hotels & Resorts, een col-

lectie van unieke en onafhankelijk hotels en resorts 

over de hele wereld. Het Haagse hotel mag zich een 

van de 650 hotels noemen die dit internationale 

kwaliteitslabel mag dragen. 

Overnachten als een 
diplomaat in de hofstad
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onlangs gekozen voor een wat meer 
toegankelijke uitstraling. 
De naam Sophia blijkt afkomstig te 
zijn van de eigenwijze dochter van 
Willem II, Sophia, die hier woonde. 
De menukaart geeft een indruk wie 
zij was: een reislustige Haagse dame 
met wereldse allure. Zo zien we veel 
lokale producten samengaan met 
internationale gerechten. Wij zijn één 
van de eerste gasten die aanschuiven 
in dit vernieuwde restaurant. 
Chef-kok Edward Kreuger brengt zijn 
liefde voor verse ingrediënten mooi 
samen op het bord. Zijn kookstijl 
is internationaal georiënteerd. Op 
het menu zien we gerechten van de 
Big Green Egg barbecue, klassiekers 
zoals de Aberdeen Angus beefbur-
ger, kroketten van Holtkamp, maar 
ook appetizers en het uitgebreide 
driegangen menu ‘Puur’. Wij genieten 
van verschillende van zijn signatuur-
gerechten, die net kleine schilderijtjes 
zijn, mooi opgemaakt met vis uit de 
streek en lokale groente en kruiden. 
’s Avonds kruipen we moe maar 
voldaan in ons bed, dat voorzien is 
van thermo-elastisch traagschuim. 
Het matras vormt zich compleet naar 
ons lichaam, waardoor we ’s ochtends 
uitgerust wakker worden. 

NATUURLIJK DAGLICHT
Voordat we weer huiswaarts keren, 
krijgen we nog een rondleiding langs 

de meeting- en conferentiezalen. De 
twee verschillende vergaderzalen 
van Carlton Ambassador hebben 
een smaakvolle, elegante inrichting 
en zijn voorzien van alle benodigde 
apparatuur en hebben natuurlijk 
daglicht. We zien veel hoge plafonds, 
sierlijke kroonluchters en andere 
elegante details. De twee zalen zijn te 
combineren tot een zaal van 220 m2. 
De Rubens Bar is af te huren voor 
feesten en partijen. Hier geniet je van 
een mooie selectie wijnen, (lokale) 
bieren, cocktails en gin & tonics.
Voor wie niet meteen na het uit-
checken naar huis wil: met het 
Binnenhof, Paleis Noordeinde, het 
Worldforum, kunstgaleries, win-
kels, bars en restaurants en zelfs het 
strand op steenworp afstand is het 
Carlton Ambassador tijdens een ver-
blijf in Den Haag een karakteristieke 
uitvalsbasis in een inspirerende 
omgeving. 

*De Tudorroos is het heraldische em-

bleem van Engeland. De traditie om een 

dergelijke gestileerde roos als embleem te ge-

bruiken, stamt uit de dagen van de regering 

van de Tudor-dynastie, met name die van 

Koning Hendrik VIII van Engeland.
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