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2514 EG Den Haag
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info.hague@luxurycollection.com

LOCATIE & BEREIKBAARHEID

BEREIKBAARHEID
Hotel Des Indes, a Luxury Collection Hotel bevindt zich op loopafstand van het
Centraal Station. Vanaf het Centraal Station is Hotel Des Indes bereikbaar met de
taxi of tramlijn 1, 10, 15, 16 of 17.
Vanaf station Den Haag Hollands Spoor is Hotel Des Indes bereikbaar met de
taxi of met tramlijn 1, 10, 15, 16 en 17.
Vanaf beide stations vindt u directe treinverbindingen met luchthaven
Amsterdam Schiphol.
Luchthaven Amsterdam Schiphol: 35 minuten met de taxi
40 minuten met de trein
Luchthaven Rotterdam/Den Haag: 20 minuten met de taxi
We beschikken niet over een shuttle service maar uiteraard kunnen we op uw
verzoek limousine service voor u reserveren.

PARKEREN
Het hotel heeft de beschikking over een eigen parking. De kosten bedragen €
6,50 per plaats per uur en € 35,00 per 24 uur; wij maken u erop attent dat het
aantal plaatsen beperkt is. 24-uurs parkeergelegenheid vindt u tevens in
parkeergarage “Het Plein”, op slechts 3 minuten afstand van het hotel. De kosten
bedragen ongeveer € 6,50 per uur.

Vervoer naar het hotel
Vanaf de luchthaven Schiphol bedraagt de taxi rit ongeveer €80,00 voor een
enkele reis, welke ongeveer 35 minuten duurt. Met de sneltrein duurt het
ongeveer 40 minuten. Het centrum van Den Haag ligt op 45 kilometer vanaf
de luchthaven.
Vanaf de luchthaven Rotterdam bedraagt de taxi rit ongeveer €42,00 voor
een enkele reis, welke ongeveer 20 minuten duurt. Er is geen sneltrein vanaf
deze luchthaven. Het centrum van Den Haag ligt op 25 kilometer vanaf het
vliegveld.
Het centrum van Den Haag en Hotel Des Indes zijn eenvoudig te bereiken
van alle kanten van de stad met het openbaar vervoer en vanaf de snelweg.
Routebeschrijving
Vanaf het vliegveld - Ga richting Den Haag via de A4. Volg dan de A12
richting Den Haag Centrum, welke na een bocht naar links samenkomt met
de A44. Ga rechtdoor en volg centrum. Ga naar links bij de T-splitsing. Neem
de eerste straat rechts (Korte Voorhout). De tweede straat rechts is het
Lange Voorhout. Het hotel bevindt zich recht voor u.
Vanaf het station - 3 minuten met de taxi of 5 minuten met de tramlijn 9 halte
‘Malieveld’ of halte ‘Korte Voorhout’ met lijn 17. Mocht u liever willen lopen
(ongeveer 10 minuten) neem de hoofduitgang van het station en loop in
richting Koningskade / Korte Voorhout. Op de Korte Voorhout, neemt u de
tweede straat rechts.
Met de auto - Vanaf alle richtingen - Vanaf verkeersplein Prins Clausplein (A4
/ A12) ga richting Den Haag via de A12. Volg de A12 tot het eind van de
snelweg (voegt samen met de Utrechtse Baan). Links bij de T-splitsing
(richting Centrum). Bij de volgende T-splitsing weer links (Koningskade) en de
eerste bocht rechts richting Korte Voorhout. De tweede straat rechts is de
Lange Voorhout. Het hotel bevindt zich recht voor u.

