The Penthouse Den Haag

Retro luxe op grote hoogte

New York in Den Haag

Retro luxe op grote hoogte
Wolkenkrabbers spreken tot de verbeelding
op iedere wereldreis. Hoe indrukwekkend is
het om een stad vanaf boven te bewonderen
als een machtige vogel?

S

kyscrapers, de term gebruikt voor het bovenste vlaggetje op de mast van een zeilboot, horen oorspronkelijk toch vooral bij New York. In 1902 werd daar
het beroemde Flatiron Building geopend op de kruising
van Broadway en Fifth Avenue. Dit markante driehoekige
gebouw is tot op de dag vandaag een van de bekendste wolkenkrabbers ter wereld.
In Den Haag wordt in 2007, op een indrukwekkend klein
stukje grond van 30x30 meter, een Nederlands evenbeeld
geopend: De Haagse Toren, in de volksmond al snel Het
Strijkijzer genoemd. Een vergrote en moderne kopie van
het beroemde origineel. Prijswinnaar van een internationale Skyscraper Award en lid van de World Federation of
Great Towers, waar ook bijvoorbeeld de Eiﬀeltoren, Burj
Khalifa en Empire State Building bij horen. Dit is het
hoogst publiekstoegankelijke gebouw van Nederland, een
wereldse plek, gewoon in de Randstad.
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The Penthouse: het hoogste restaurant van Nederland
The Penthouse op de topverdiepingen van de Haagse
Toren is dan ook een echt bijzondere evenementenlocatie.
Hoger gelegen dan het restaurant van de Eiﬀeltoren. Een
internationale wereldplek op 135 meter hoogte, met een
adembenemend uitzicht, tot wel 45 kilometer ver.
Niet alleen een uitstekend restaurant, maar verdeeld over
11 verdiepingen in de toren- ook business suites, meetingen breakoutrooms, een (semi open) veranda, appartementen, studio’s en werkplekken.
Slim combineren
De verschillende locaties van The Penthouse binnen de
Haagse Toren laten zich slim combineren: zo kan een
vergaderdag starten met een ontbijt in het restaurant. Of
worden nieuwe ideeën gepresenteerd tijdens een private
dining sessie in de business suites. Creatieve breakout sessies
worden georganiseerd in combinatie met een borrel in de
sky bar. Een nieuwe strategie of product wordt spectaculair
gelanceerd via de raamprojecties in het restaurant. En gasten kunnen overnachten in een appartement op een van de
topverdiepingen. En wat bijzonder is: de gekozen combinatie bepaalt het karakter van het evenement. Van creatief of
ingetogen tot uitgebreid en luxueus, samen op één plek.

Locatie Luxury

• vergaderen • presenteren • leren • lanceren • vieren •
overnachten • verrassen • ontbijt • lunch • highest tea
• borrel • diner private • dining • wijn of champagne
proeverij

Mad Men retro chique
Hier geen TL-buizen of verlaagde tegelplafonds.
De inrichting van The Penthouse is ingetogen,
met een warme, huislijke sfeer. Vooral in de business suites op de 40e verdieping is de invloed vanuit het Mad Men tijdperk goed te zien: prachtig
meubilair, subtiele verlichting en warme kleuren.
Panoramaprojecties
Het meest opvallende voorbeeld van technisch
vernuft zijn de ramen in het restaurant: met één
druk op de knop zijn deze ’s avonds te veranderen in videoschermen, waardoor het uizicht
plots veranderd kan worden naar een andere
stad of een onderwaterscène.

service. Dat is in The Penthouse zeker niet
het geval. De keuken onder leiding van exKandinsky Chef Bart Middendorp wordt alom
geroemd in recensies. Alle gasten worden steeds
uitstekend verzorgd.
The Penthouse combineert haar unieke locatie
met internationale, persoonlijke service en culinaire verrassingen van hoog niveau.

- Capaciteit: van 2 tot 450 gasten.
- Theateropstelling tot 150 personen.
- Cabaretopstelling tot 75 personen.
- The Penthouse restaurant & sky bar
- (42e etage): het hoogste restaurant van

“Het voelt of je op reis bent, meer dan de
helft van de bezoekers én van het team zijn
internationaal”

Nederland.
- Penthouse Veranda (41e etage)
- 6 luxe business suites / lounges (40e etage)
- 6 appartementen (38e en 39e etage)

Het onovertroﬀen uitzicht, in combinatie met
de warme sfeer en gastvrijheid, maken dit
tot een van de meest bijzondere plekken van
Nederland.

- 7 studio appartementen (29e en 30e etage)
- 20 meeting & breakout rooms (1e en 3e etage)
- Receptie en ontvangst op de begane grond
- Uitstekende bereikbaarheid met het openbaar
vervoer, eigen parkeerterrein.

The Penthouse, Haagse Toren, Rijswijkseplein 786
(naast Station HS) 2516 LX Den Haag
www.thepenthouse.nl, sales@thepenthouse.nl
T: 070 305 1001

Toegankelijke luxe
Vaak staat een uitzichtpunt garant voor prachtige vergezichten, maar matig eten of gehaaste

The Penthouse in
de Haagse Toren

- Keuken van topkwaliteit: van à la carte tot walking dinner of high tea. Catering mogelijk.
- Unieke audiovisuele faciliteiten, waaronder
raamprojecties in het restaurant.
- Creatieve begeleiding van concept tot uitvoer.

MeetingMagazine.nl

99

