
Ontmoet Haarlem 
en omgeving

Van efficiënt ingerichte, historische congres- en vergader-
ruimten en sfeervolle restaurants tot uitstekende overnach-
tingsmogelijkheden. De locaties en faciliteiten zijn alle kwa-

litatief hoogwaardig.

Haarlemse binnenstad
Aan de Grote Markt liggen het middeleeuwse stadhuiscomplex, de 
Hoofdwacht, de Grote of St. Bavokerk en de Vleeshal. Maar ook 
elders in de stad zijn talloze monumenten te bewonderen zoals de 
Waag, de Janskerk en de Kathedrale Basiliek Sint Bavo. Een groot 
deel van deze bijzondere, historische locaties kan ook geboekt wor-
den voor een meeting; van heren- of regentenkamer tot gehoor-
zaal of kerk. Denk hierbij aan Stempels, de Jopenkerk, De Vishal, 
Grand Café Brinkmann, De JansZalen en het Hodshon Huis.

Stadsrand
Het Haarlemse centrum wordt omsloten door water. Rivier het 
Spaarne, de Nieuwe Gracht, de Leidsevaart en de singels vormen 

een natuurlijke ring. Net daarbuiten bevinden zich
bijzondere en goed bereikbare locaties met ieder hun eigen karak-
ter, zoals Van der Valk Hotel Haarlem, Carlton Square, Huis te 
Zaanen en de Lichtfabriek.

Buitengebied
Het buitengebied van Haarlem kenmerkt zich door natuurgebie-
den, landgoederen en natuurlijk strand en zee. De locaties die zich 
hier bevinden combineren de sfeer van de prachtige omgeving 
met hoogwaardige faciliteiten, zoals Landgoed Groenendaal, 
Beeckestijn, Landgoed Duin & Kruidberg, Orangerie Elswout, 
Villa Westend, Landgoed Waterland en Het Oude Slot. Andere 
bijzondere locaties buiten de stad zijn SnowPlanet, Claus Hotel & 
Event Center, De Haven van Zandvoort en NH Zandvoort. 

Kunst en cultuur
De Haarlemse podia: Stadsschouwburg Haarlem, Philharmonie, 
Toneelschuur en poppodium Patronaat bieden een kwalita-

22   MeetingMagazine.nl   

Haarlem is een unieke en inspirerende plek voor een zakelijke bijeenkomst. De prachtige 
monumentale binnenstad ademt de sfeer van de Gouden Eeuw en het typische 
dorpsgevoel is bewaard gebleven. Op relatief kleine afstand vindt u alle ingrediënten die 
nodig zijn voor een geslaagd business event. 
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tief hoogwaardig programma op het 
gebied van toneel, dans, film en muziek. 
De Philharmonie is dé concertzaal van 
Haarlem. De intieme theaterzaal van de 
Stadsschouwburg Haarlem is een prach-
tig decor voor een avondje uit. En Pathé 
Haarlem biedt een mooie entourage voor een 
filmavond. 

Deze locaties hebben ook veel te bieden 
op het gebied van meetings en congressen, 
waarbij de Philharmonie de meeste mogelijk-
heden heeft voor grotere congressen. Naast 
het zakelijk aanbod zijn natuurlijk ook diverse 
andere programma onderdelen met deze cul-
turele instellingen bespreekbaar.

In Haarlem zijn prachtige musea gevestigd, 
zoals het Frans Hals Museum met veel kunst 
uit de Gouden Eeuw, Teylers Museum, het 
eerste en oudste museum van Nederland 
(1784) en Het Dolhuys dat de bezoeker op 
interactieve wijze laat kennismaken met de 
geschiedenis van de psychiatrie. Deze drie 
musea zijn bij uitstek geschikt voor de wat 
exclusievere vergaderingen en bijeenkomsten, 
waarbij private views onderdeel kunnen zijn 
van het programma.

Eten en drinken
Haarlem staat bekend om haar rijke culi-
naire leven met een gevarieerd aanbod: van 
trendy koffiebars en uitstekende lunchrooms 
tot gezellige borrellocaties en bijzondere 
restaurants, van eenvoudig tot exclusief. Dat 
betekent enerzijds dat catering hoogwaardig 
ingekocht kan worden en anderzijds dat de 
bezoekers aan een meeting of congres na 
afloop heerlijk kunnen lunchen of dineren in 
de Haarlemse binnenstad.

Ligging 
De centrale ligging van Haarlem tus-
sen enerzijds Amsterdam en Schiphol en 
anderzijds prachtige landgoederen, natuur-
gebieden en badplaatsen als Bloemendaal 
aan Zee en Zandvoort is ronduit fantastisch. 
Ook net buiten Haarlem bevinden zich 
uitstekende mogelijkheden voor uw bijeen-
komst. De vaak in het groen gelegen locaties 
zijn goed bereikbaar en bieden volop pri-
vacy, rust en inspiratie. 

Partnerprogramma’s 
Haarlem en omgeving is veelzijdig en dat 
maakt het aanbieden van partnerpro-
gramma’s en/of entertainmentonderdelen 

aantrekkelijk. City Marketing Haarlem kan 
ondersteunen bij het samenstellen van een 
dag-, middag- of avondprogramma op maat.

Bereikbaarheid Haarlem en omgeving
Haarlem is centraal gelegen ten opzichte van 
Amsterdam (17 km), luchthaven Schiphol (12 
km), Utrecht (46 km) en andere steden in de 
Randstad en is uitstekend bereikbaar, zowel 
met de auto als met het openbaar vervoer.   

Noord-Holland Special Meeting

Meer informatie
Bent u nieuwsgierig geworden naar de 
mogelijkheden? Vraag dan onze brochure 
‘Vergader- en congreslocaties Haarlem en 
omgeving’ aan via info@haarlemmarketing.nl 
of bel met City Marketing Haarlem 
T 0900 - 61 61 600. Meer informatie is ook 
te vinden op onze website www.haarlem.nl. 


