
CENTRAAL GELEGEN

Hotel Haarhuis is gelegen in hartje Arnhem, tegenover het Centraal Station. Door de centrale ligging is het hotel 
uitstekend te bereiken met zowel het openbaar vervoer als met de auto. Parkeren van de auto is mogelijk in 
Parkeergarage Centraal (betaald) gelegen tegenover het hotel. 

SERVICE & FACILITEITEN

•	 124 kamers
•	 9 vergaderzalen (allen met  

daglicht en airco)
•	 Restaurant (dagelijks open voor 

ontbijt, lunch & diner)
•	 Lounge & Bar incl. dansvloer
•	 Roomservice

•	 Gratis WiFi (glasvezel)
•	 Coffee to go
•	 Lift aanwezig
•	 24-uurs receptie
•	 Was-/stomerijservice
•	 Bagageopslag
•	 Fietsverhuur

KAMERS

Hotel Haarhuis beschikt over 124 kamers 
in verschillende klasses. Alle kamers zijn 
voorzien van een bad of  douche, toilet, tv,
haardroger, kluisje, telefoon, koffiefaciliteiten 
en gratis WiFi. Voor een extra luxe verblijf  
kiest u voor één van de 42 superior kamers. 
Kom tot rust in het kingsize bed en geniet 
van de vele extra faciliteiten zoals een 
minibar, Smart TV, wired internet, sauna, 
kitchenette, en een zeer ruime badkamer 
met rainshower & ligbad. 
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MEETINGS

FEESTEN & BORRELS

De 9 multifunctionele zalen van Hotel Haarhuis zijn alle voorzien van veel daglicht, airco en gratis WiFi. 
Of  u nu met een klein gezelschap gaat vergaderen in Arnhem, een meerdaagse bijeenkomst wilt organiseren, 
iets te vieren heeft of  een bedrijfsuitje wilt organiseren; Hotel Haarhuis beschikt over een geschikte zaal/ruimte.

Zaal Boardroom U-vorm Carré Theater Cabaret School Examen Receptie Diner

Singelzaal1 14 - - - - - - - -

Singelzaal 2 8 - - - - - - - -
Singelzaal 3 - 16 20 35 38 20 9 40 26

Rijnzaal - 16 20 35 38 20 9 40 26
Promenadezaal 1 - 24 28 50 42 32 16 70 40

Promenadezaal 2 - 24 28 50 42 32 16 70 40
Promenadezaal 3 - 24 28 50 42 32 16 70 40
Promenadezaal 4 - 24 28 50 42 32 16 70 40
Promenadezaal 5 - 34 40 100 75 50 25 100 60

Promenadezaal 1/2/3/4/5 - - - 440 240 150 200 440 440

Heeft u iets te vieren?
Bij Hotel Haarhuis bent u aan het juiste adres! Of  het 
nu gaat om een bruiloft, verjaardag, bedrijfsfeest of  een 
jubileum, u bent van harte welkom! Geniet bijvoorbeeld 
van een (besloten) diner in het restaurant of  van een 
gezellige feestavond in de bar. Voor iedere gelegenheid 
heeft Hotel Haarhuis een bijpassende ruimte. 

TEAMBUILDING

Teambuilding tijdens uw bijeenkomst of  even een 
break in een lange vergadering? Breid uw bijeenkomst 
uit met een leuke activiteit in Arnhem! Denk aan een 
stadswandeling door het centrum, een rondleiding door 
het Nederlands wijnmuseum, teambuildingactiviteiten in 
Park Sonsbeek of  een oer-Hollandse spelavond in de bar. 
De mogelijkheden zijn oneindig. Graag denken wij met u 
mee om een passende activiteit te vinden en organiseren 
als aanvulling op uw bijeenkomst.

Alle Promenade zalen zijn te combineren met een maximale capaciteit van 440 personen. 


