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Alle tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Voor onze actuele tarieven kunt u contact opnemen met onze afdeling 
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Private Event Space 

Park Suite 4 Koffiepauze 

Park Suite 1 Foyer 
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Introductie 
   

 

GELEGEN NAAST UTRECHT CENTRAAL STATION 
 
In het centrum van Utrecht biedt Park Plaza Utrecht 
ontelbare mogelijkheden voor het organiseren van 
zowel meerdaagse evenementen als kleinschalige 
bijeenkomsten zoals congressen, conferenties en 
meetings, trainingen, workshops en vergaderingen. 
De 9 onlangs gerenoveerde multifunctionele zalen 
op de 7e etage zijn voorzien van de nieuwste 
technologieën en panoramische ramen voor veel 
daglicht en een uitzicht over de stad. U kunt onze 
Plaza Suites combineren voor maximaal 150 
deelnemers. Met daarnaast een private event space 
op de begane grond voor evenementen van 75 
deelnemers en uit te breiden naar 200 deelnemers. 
Met voldoende eigen parkeergelegenheid en 
Utrecht Centraal Station om de hoek is dit de ideale 
uitvalsbasis. 
 
 Onlangs gerenoveerd met een nieuw design en 

voorzien van de nieuwste technologieën 

 Zeer gunstig gelegen naast Utrecht Centraal 
Station en Jaarbeurs (5 minuten lopen) 

 Voldoende eigen parkeergelegenheid  

 9 vergaderruimtes op de 7e verdieping met 
panoramische ramen voor veel daglicht 

 Private Event Space op de begane grond voor 75 
personen. Met de mogelijkheid om de ruimte te 
combineren met het restaurant, tot 200 personen 

 Faciliteiten bestaan uit een 24-uurs fitnessruimte 
en CUBO Kitchen en Bar   

 REASSURING MOMENTS PROGRAMMA 

Park Plaza is volledig gericht op het geruststellen 
van onze gasten, teamleden en lokale 
gemeenschappen. Met de implementatie van ons 
Reassuring Moments programma, hanteren we nog 
strengere hygiëne-en gezondheidsrichtlijnen in 
overeenstemming met de aanbevelingen van de 
Wereldgezondheidsorganistatie.  
 
Ook zijn wij trots op de samenwerking met Radisson 
Hotel Group, waarbij een 20-stappenprotocol voor 
hotels en een 10-stappenprotocol voor vergader- en 
evenementenruimtes is geïmplementeerd in alle 
hotels. Klik hier voor meer informatie. 
 
RADISSON REWARDS 

Als lid van ons Radisson Rewards programma kunt u 
als planner van de volgende voordelen genieten: 
 
 Verdien 10 punten voor elke uitgegeven 

Amerikaanse dollar op hotelovernachtingen. 

 Verdien 5 punten voor elke uitgegeven 
Amerikaanse dollar op meetings & events 
boekingen. 

 Registreer online en maak gebruik van uw 
voordelen.  
 

Maak gebruik van uw punten in meer dan 1100 
Radisson Hotels wereldwijd, met Air Miles, 
cadeaukaarten voor de detailhandel of schenk een 
donatie aan een goed doel. Bezoek de website om 
de volledige voorwaarden te bekijken.  
 

Al onze hotels zijn gecertificeerd door het officiële keurmerk van SGS met nieuwe 
protocollen omtrent reinigings- en ontsmettingsprocedures, veiligheid en training 

voor teamleden: 

https://www.radissonhotels.com/EN-US/BRAND/PARK-PLAZA/REASSURING-MOMENTS
https://www.radissonhotels.com/en-us/radisson-rewards/join-b2b
https://www.radissonhotels.com/en-us/rewards/business/meetings-events


 

 

Vergadercapaciteiten 
   

 

AL ONZE VERGADERFACILITEITEN ZIJN VOLLEDIG UITGERUST MET ONDER 
ANDERE TECHNISCHE ONDERSTEUNING TER PLAATSE, GRATIS WI-FI, BOSE 

SOUNDSYSTEM, AIRCONDITIONING, FLIPOVER, LCD PROJECTOR OF 82 
”SCHERM EN DRAADLOOS PRESENTEREN.  

 

Zaal 
Afmeting 
BxLxH 
(M2) 

Theater Board- 
room 

U-Vorm School Cabaret Diner Receptie 

Plaza Suite 1 7.0 x 7.0 x 
2.55 (49) 

32 20 16 21 24   

Plaza Suite 2 7.0 x 7.0 x 
2.56 (49) 

32 20 16 21 24   

Plaza Suite 3 
10.0 x 7.0 x 
2.55 (70) 48 24 24 32 32   

Plaza Suite 4 
10.0 x 7.0 x 
2.55 (70) 48 24 24 32 32   

Plaza Suite 
1+2 

14.0 x 7.0 x 
2.55 (98) 

64 40 28 42 48   

Plaza Suite 
2+3 

17.0 x 7.0 x 
2.55 (119) 

60 44 40 53 56   

Plaza Suite 
1+2+3 

24.0 x 7.0 x 
2.55 (168) 

112 60 48 74 80 110 150 

Park Suite 1 7.0 x 6.0 x 
2.55 (42) 

24 16 16 18 20   

Park Suite 2 
7.0 x 3.5 x 
2.55 (24.5) 

 8      

Park Suite 3 
7.0 x 6.0 x 
2.55 (42) 24 16 16 18 20   

Park Suite 4 
7.0 x 3.5 x 
2.55 (24.5) 

 8      

Park Suite 5 
6.0 x 3.5 x 
2.55 (20) 

 8      

Executive 
Park Suite 

7.0 x 3.5 x 
2.55 (24.5) 

 8      

Private Event 
Space 

8.0 x 8.0 x 
2.55 (64) 

30 24 16 18 45   



 

Plattegrond 
   

 

 
  



 

Vergaderarrangementen 
   

 

  FULL DAY DELEGATE PACKAGE (8 UUR) 

We kunnen een vergaderarrangement voor een hele 
dag aanbieden inclusief de volgende services en 
voorzieningen: 
 
 Comfortabele vergaderzaal in gewenste opstelling 

 Technische ondersteuning 

 Projectiescherm of LCD TV scherm en een flipover 

 Gratis Wi-Fi beschikbaar in uw vergaderzaal 

 Pennen, notitieblokken en pepermunt  

 Onbeperkt gebruik van thee, koffie, sappen en 
ijswater  

 Drie koffiepauzes inclusief zoetigheden en snacks 
(ontvangst en een ochtend- en middagpauze) 

 Luxe vergaderlunch in uw foyer of een lunch 
buffet in CUBO Kitchen  

 

HALF DAY DELEGATE PACKAGE (4 UUR) 

We kunnen een vergaderarrangement voor een 
halve dag aanbieden inclusief de volgende services 
en voorzieningen: 
 
 Comfortabele vergaderzaal in gewenste opstelling 

 Technische ondersteuning 

 Projectiescherm of LCD TV scherm en een flipover 

 Gratis Wi-Fi beschikbaar in uw vergaderzaal 

 Pennen, notitieblokken en pepermunt  

 Onbeperkt gebruik van thee, koffie, sappen en 
ijswater  

 Twee koffiepauzes inclusief zoetigheden en snacks 
(ontvangst en een ochtend- of middagpauze) 

 Luxe vergaderlunch in uw foyer of een lunch 
buffet in CUBO Kitchen 

 
Voor onze actuele prijzen kunt u telefonisch contact 
opnemen met onze afdeling meeting en events: +31 
(0) 20 717 6887 of u kunt uw verzoek ook mailen naar 
grouputrecht@pphe.com.  
 
 

  

mailto:grouputrecht@pphe.com


Koffie/Thee Arrangementen 
   

 

STEL UW EVENEMENT SAMEN 

Voeg extra items toe aan uw Delegate Package of 
kies voor losse zaalhuur en stel zelf uw evenement 
tot in detail samen met onze koffiepauzes, lunch, 
receptie en diner opties. 
 

KOFFIEMOMENTEN         

ONTVANGST € 7.50 

Onbeperkt gebruik van koffie- en theefaciliteiten 

Verfrissend fruitwater en sappen 

Diverse zoetigheden, o.a. croissant met jam en boter, 
chocolade- en rozijnenbroodjes.   

Yoghurt met granola 

Selectie van seizoensfruit 

 

OCHTENDPAUZE € 8.00 

Onbeperkt gebruik van koffie- en theefaciliteiten 

Verfrissend fruitwater en gezonde smoothies 

Diverse zoetigheden, o.a. brownies, muffins en 
donuts 

Gezonde hapjes, o.a. meergranenkoeken (30% 
minder suiker) 

Selectie van seizoensfruit 

 

 MIDDAGPAUZE € 8.50 

Onbeperkt gebruik van koffie- en theefaciliteiten 

Verfrissend fruitwater 

Warme hartige snacks, o.a. kaasbroodjes en een 
stuk pizza 

Gezonde hapjes en een selectie van noten 

Hollandse zoetigheden 

Selectie van seizoensfruit 

 

KOFFIE- EN THEEARRANGEMENTEN   

HALVE DAG ARRANGEMENT € 9.50 

Onbeperkt gebruik van koffie- en theefaciliteiten 

Ontvangst met verschillende Hollandse koekjes  

Koffiepauze in de ochtend of middag 

 

HELE DAG ARRANGEMENT € 17.50 

Onbeperkt gebruik van koffie- en theefaciliteiten 

Verfrissend water 

Ontvangst met verschillende Hollandse koekjes  

Twee koffiepauzes, één in de ochtend en één in de 
middag.  
 

 

Alle koffie- en theearrangementen worden 
geserveerd in de foyer. 

 



 

Lunch Opties 
   

 

LUNCHARRANGEMENTEN 

De luxe vergaderlunch, bentobox en oer-Hollandse 
lunch (12 uurtje) zijn verkrijgbaar in uw 
vergaderruimte of foyer naast uw vergaderruimte. 

 

12 UURTJE (HOLLANDSE LUNCH) € 17.50 

Soep van de dag 

Één belegde sandwich (vlees, vis of vegetarisch) 

Vlees- of kaaskroket op brood 

Huisgemaakte salade 

Diverse zoetigheden en vers fruit 

Fruitwater, sappen en onbeperkt gebruik van koffie- 
en theefaciliteiten 

Plateservice in uw vergaderruimte op aanvraag 
beschikbaar 

 

LUXE VERGADERLUNCH € 22.50 

Soep van de dag 

Drie rijkelijk belegde sandwiches (vlees, vis en 
vegetarisch) 

Huisgemaakte salade 

Diverse zoetigheden en vers fruit 

Fruitwater, sappen en onbeperkt gebruik van koffie- 
en theefaciliteiten 

 

Met een toeslag van € 3.00 per persoon ontvang je 
een warme snack. 

 

BENTO BOX – ASIAN STYLE € 24.50 

Diverse soorten sushi geserveerd met gember, 

wasabi, sojasaus, loempia’s en yakitori 

 

 

 CUBO KITCHEN 

CUBO Kitchen serveert een uitgebreide selectie aan 
internationale gerechten. Van huisgemaakte 
flatbreads, pastas en frisse salades, tot aan de 
klassieke ‘De Stijl’ Burger, ceviche en 
paddenstoelenrisotto. Kortom een menu naar ieders 
wens.  
 
Mede hierdoor is Park Plaza Utrecht een uitstekende 
locatie voor uw evenement of bijeenkomst. 
 

LUNCH OM TE DELEN DOOR CUBO KITCHEN    

Beschikbaar voor groepen vanaf 20 personen. 

 

2- gangen menu voor € 29.00 per persoon 

3-gangen menu voor € 35.00 per persoon 

 

Klik hier om ons menu te bekijken. 

 

LUNCHBUFFET DOOR CUBO KITCHEN 

Beschikbaar voor groepen vanaf 20 personen. 

Het lunchbuffet is € 29.50 per persoon. 

 

Soep van de dag 

Verschillende soorten versgebakken brood met 
vleeswaren, Hollandse kazen, gerookte vis en smeersels 

Huisgemaakte salade- en rauwkostbar met 
bijpassende dressing 

Warme gerechten (vlees, vis en twee bijgerechten) 

Yoghurt met granola 

Diverse zoetigheden en vers fruit 

Fruitwater, sappen en onbeperkt gebruik van koffie- 
en theefaciliteiten 

 
   

https://www.parkplazautrecht.nl/wp-content/uploads/2020/04/PPU-OM-TE-DELEN-LUNCH-35-euro.pdf


Borrel Opties 
   

 

PERFECT VOOR PRIVÉ-EVENEMENTEN 

Heeft u iets bijzonders te vieren? Een jubileum, 
product launch or een andere bijzondere 
gelegenheid? Informeer dan eens naar de opties van 
onze Private Event Space. Een besloten 
evenementruimte op de begane grond, welke 
geheel naar wens kan worden ingericht. De private 
event space biedt ruimte aan 75 deelnemers. Met de 
mogelijkheid om de ruimte te combineren met het 
restaurant, tot 200 deelnemers. 

 

Bekijk de video voor inspiratie.  

 

AFTER MEETING DRINK 

Een glas bier, wijn of frisdrank met een bitterbal, 
noten en olijven voor € 6.50 per persoon. 

 

EXCLUSIEVE BORRELARRANGEMENTEN 

OER-HOLLANDS € 12.50 

Lokaal bier van Brouwerij ‘t IJ  

Nederlandse Jenever 

Bitterbal, noten en olijven 

 

GIN & TONIC € 12.50 

Premium gin & tonic 

Klein hartig hapje 

 

RECEPTIE 

1 UUR RECEPTIE 

Nederlandse selectie (bier/wijn/frisdrank) € 17.50 

 

VOOR ELK EXTRA UUR 

Nederlandse selectie (bier/wijn/frisdrank) € 10.00 

 

 

 HIGH WINE / BEER 

Geniet van een 2,5 uur durende high wine in 
informele setting voor € 24.50 per persoon, inclusief 
de volgende items: 

 

Twee glazen huiswijn (keuze uit: wit, rood of rosé) of 
twee speciale bieren van de tap 

Plateau met een selectie van kazen (internationaal 
en van eigen bodem), worst en rauwkost 

Bitterbal, hartige taart en vergebakken brood met 
tapenade en olijfolie 

Toast met gerookte zalm 

 

LUXE BORRELPLANKEN 

MEDITERRANE BORRELPLANK € 25.00 

Voor circa 8 personen. 

Selectie van Italiaanse vleeswaren, Spaanse worst 
“fuet”, gerookte zalm, guacamole, rauwkost, nacho 
chips, olijven, hummus, pesto, mozzerella, tomaten 
en versgebakken brood 

 

VEGAN BORRELPLANK  € 32.50 

Selectie van 18 Aziatische borrelhapjes 

 

DE STIJL ARRANGEMENT 

Geniet van een drie uur durende receptie in de bar 
voor € 49.50 per persoon, inclusief de volgende 
items: 

 

Bij ontvangst een glas Prosecco 

Nederlandse receptie (onbeperkt – 
bier/wijn/frisdrank) 

Selectie van noten en olijven 

Crudités geserveerd met yoghurtsaus 

Bitterbal, hartige taart en een selectie van kleine 
hapjes 

Borrelplank met kaas, worst en Italiaanse vleeswaren 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=jCvnHjxD31k&t=3s


Diner Opties 
   

 

DINER OPTIES IN HET RESTAURANT 

Verse en lokale producten die passen bij het seizoen, 
geserveerd in drie-, vier- of vijf-gangen. In het 
restaurant serveren wij een internationaal menu 
aangevuld met een uitgebreide wijnkaart in een 
informele setting. 
 
3-gangen menu voor € 35.00 per persoon. 
 
Indien u één of meerdere gangen wilt toevoegen, 
geldt een toeslag van € 5.00 per persoon, per gang. 
Dit is mogelijk voor groepen tot 100 gasten. Wij 
vragen u vriendelijk om ons voorafgaand aan het 
diner te informeren over uw keuze.  
 
 

 CUBO KITCHEN 

CUBO Kitchen dankt zijn naam aan de Nederlandse 
kunstbeweging ‘De Stijl’. Neem plaats in dit 
eigentijdse restaurant waar strakke lijnen en hoeken 
u subtiel doen herinneren aan de wereldberoemde 
kunstwerken van Mondriaan, Rietveld en van 
Doesburg. CUBO Kitchen serveert een uitgebreide 
selectie aan internationale gerechten. De bar met 
haardvuur is een ideale plek na een lange dag 
vergaderen. Geniet van een lokaal biertje, een 
gangbare wijn of een verfrissende cocktail.  
 

DINER OM TE DELEN DOOR CUBO KITCHEN 

Wij serveren alle gerechten op een schaal of 
casserole, midden op tafel, per 4-6 gasten. 
 
3-gangen set menu voor € 37.00 per persoon.  
 
Klik hier om ons menu te bekijken.    
 

DINERBUFFET DOOR CUBO KITCHEN 

Wij bieden diverse warme en koude gerechten aan 
in het dinerbuffet voor groepen met een minimum 
van 20 gasten. Het dinerbuffet is verkrijgbaar vanaf  
€ 37.50 per persoon. Het buffet wordt geserveerd in 
het restaurant. 
 
Optie 1: Klik hier om ons menu te bekijken 
Optie 2: Klik hier om ons menu te bekijken 
   

https://www.parkplazautrecht.nl/wp-content/uploads/2020/04/PPU-OM-TE-DELEN-37-euro.pdf
http://www.parkplazautrecht.nl/wp-content/uploads/2020/04/PPU-Buffet-Dinner-1-NL-1-scaled.jpg
http://www.parkplazautrecht.nl/wp-content/uploads/2020/04/PPU-Buffet-Dinner-2-NL-1-scaled.jpg


Drankarrangementen 
   

 

LUXE DRANKARRANGEMENTEN 

NEDERLANDSE DRANKARRANGEMENT 

Een Nederlandse drankenarrangement met bieren, 
wijnen en frisdranken voor € 22.50 per persoon. 

 

INTERNATIONAAL DRANKARRANGEMENT 

Een Internationale drankenarrangement met bieren, 
wijnen, frisdranken en sterke dranken voor € 32.50 
per persoon. 

 

Het Nederlandse drankarrangement is inclusief ½ 
fles huiswijn, mineraalwater en koffie of thee na uw 
lunch of diner. Tapbier en frisdrank zijn bij de prijs 
inbegrepen. Extra drankjes worden in rekening 
gebracht op basis van consumptie. 

 

Upgrade uw receptie naar kwaliteitswijnen in de 
categorie brons, zilver of goud. Neem contact met 
ons meetings and events team voor meer informatie. 

 

 

 WIJNARRANGEMENTEN 

Kies voor een combinatie van eten en wijn met onze 
zorgvuldig geselecteerden wijnen. De onderstaande 
prijzen zijn per persoon.  

Drankarrangement brons  € 29.50 

Drankarrangement zilver € 35.00 

Drankarrangement goud € 39.50 

 

Prijzen zijn op basis van een upgrade van het 
Nederlandse drankarrangement – Nederlands’ en 
een drie-gangenarrangement met gemiddeld een 
halve fles wijn per gast. Alle arrangementen zijn 
inclusief frisdrank, sap, tapbier en koffie of thee als 
afsluiting van lunch of diner. Ons team stemt de 
wijnselectie af op het menu en de upgrade van uw 
keuze. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Audiovisuele Ondersteuning 
   

 

AUDIOVISUELE ONDERSTEUNING   

Digitale flipover   € 125.00 

Laserpointer € 19.50 

Extra LCD projector* € 49.50 

Katheder € 75.00 

Microfoons € 75.00 

Laptop  € 95.00 

Conference call-apparatuur € 150.00 

Extra flipover of whiteboard € 29.50 

 

* In bijna al onze vergaderruimtes is een LCD 
projector aanwezig. Andere apparatuur kan op 
aanvraag worden verzorgd. 

 PRINTEN  

In kleur printen, per pagina  € 0.29 

In zwart-wit printen, per pagina € 0.15 

 

Neem contact met ons meeting & events team voor 
meer informatie. 

 

   



 

Locatie 
   

 

MET HET OPENBAAR VERVOER 

Park Plaza Utrecht bevindt zich op vijf 
minuten loopafstand van het Centraal 
Station Utrecht en Jaarbeurs. En slechts 30 
minuten vanaf Amsterdam Centraal 
Station.  
 
PARKEREN 

Park Plaza Utrecht biedt eigen 
parkeergelegenheid.  
 
Per uur vanaf € 4.75 
Per dag* (08:00 – 0:00) vanaf € 17.50 
24 uur parkeren* vanaf € 22.50 
 
Tarieven zijn alleen beschikbaar voor 
gasten van het hotel en de vergaderzalen. 
 
  

 MET DE TAXI 

Als u liever een taxi neemt vanaf de 
luchthaven, kunt u een taxi vinden bij 
de incheckhal van de luchthaven, of 
contact opnemen met de 
receptiebalie via +31 (0) 30 292 5200 
om vooraf een taxi te reserveren. 
Vanaf Schiphol Amsterdam Airport 
(AMS) en Rotterdam The Hague 
Airport (RTM) is het slechts 30 
minuten met de auto.  
 

PARK PLAZA UTRECHT 
Westplein 50, 3531 BL, Utrecht 

T: +31 (0) 20 717 6887 F: +31 (0) 20 658 0585 
grouputrecht@pphe.com 

PARKPLAZA.COM 

 

mailto:grouputrecht@pphe.com

