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Algemene Informatie 
   

 

ICONISCH HOTEL OP ICONISCHE LOCATIE 
 
Park Plaza Victoria Amsterdam stelt sinds de 18e 
eeuw al haar deuren open voor internationaal 
modetalent, historici, filmmakers en romanschrijvers. 
Deze iconische bestemming heeft in de loop der 
jaren een groot aantal beroemdheden verwelkomd - 
van Louis Armstrong tot Mata Hari. Luxe merken 
zoals Christian Dior, Rochas en Balmain waren toen 
nog opkomend, en het Victoria hotel was het eerste 
hotel dat ruimte bood aan deze generatie 
ontwerpers. 
 
Park Plaza Victoria Amsterdam is een elegant hotel 
met een kenmerkende façade uit 1890 in het 
stadscentrum van Amsterdam. Tegenover het 
Centraal Station van Amsterdam biedt het hotel 
moderne vergaderruimtes en hoogwaardige 
voorzieningen. Alle conferentieruimtes beschikken 
over eersteklas geluidsinstallaties, 82-inch Samsung 
led-displays met 1920 x 1080 resolutie, en trendy 
verlichte Barrisol-plafonds waarvan de kleuren 
kunnen worden aangepast om de juiste sfeer te 
creëren. De 9 vergaderzalen zijn perfect voor kleine 
vergaderingen of besloten feesten voor 100 
deelnemers. VIC’s BAR kan ook worden afgehuurd 
voor exclusieve evenementen. 
 
 Onlangs volledig gerenoveerd 

 Gelegen tegenover Amsterdam Centraal Station 

 9 vergaderzalen voor maximaal 100 personen 

 Een Nederlandse keuken bij de stadse brasserie 
Carstens en kosmopolitische vibes in VIC’s BAR 

 Faciliteiten van het hotel zijn o.a. een zwembad, 
sauna en fintesscentrum 

 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 
   

GELEGEN IN HET HART VAN AMSTERDAM, MET STIJLVOLLE FACILITEITEN. 
 

 

Zaal 
Afmeting 
BxLxH 
(M²) 

Theater 
Board- 
room 

U-
Vorm 

School Cabaret Diner Receptie 

Park Suite 1 
7.5 x 9  
x 2.75 (68) 

50 14 20 24 24  
 

Park Suite 2 
7.5 x 9  
x 2.75 (68) 50 14 20 24 24  

 

Park Suites 
1+2 

15 x 9  
x 2.75 (135) 

100 30 36 52 60  
 

Park Suite 3 
6.5 x 4 
 x 2.15 (26) 

 12     
 

Park Suite 4 
13.5 x 6  
x 2.75 (81) 50 20 22 24 24  

 

Plaza Suite 1 
5.5 x 6.5  
x 2.6 (36) 

30 14 16 18 20  
 

Plaza Suite 2 
7.0 x 6.5  
x 2.6 (46) 

45 16 20 24 26  
 

Plaza Suite 3 
4.5 x 6.5  
x 2.6 (29) 30 12 12 12 12  

 

Plaza Suite 4 
10.5 x 6.2  
x 2.52 (65) 

65 28 28 32 32  
 

Plaza Suite 5 
6.8 x 6.2  
x 2.52 (42) 

40 12 14 18 20  
 

Plaza Suites 
1+2 

12.5 x 6.5  
x 2.6 (81) 80 32 32 42 48  

 

Plaza Suites 
2+3 

11.5 x 6.5  
x 2.6 (75) 

60 32 28 36 30  
 

Plaza Suites 
1+2+3 

17.5 x 6.5  
x 2.6 (114) 

100 36 36 60 70  
 

Plaza Suites 
4+5 

17.5 x 6.5 
 x 2.52 (114) 100 36 36 60 70  

 

Gallery van 
art’otel 
amsterdam 

22.5 x 12.5  
x 2.5 (300) 

80     110 120 



 

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 
mineraalwater  

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

 Lunchbuffet met warme en koude gerechten in 
het restaurant 

 
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 
mineraalwater  

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

 Lunchbuffet met warme en koude gerechten in 
het restaurant 

 
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 
groupamsterdam@pphe.com.  
 

 

mailto:groupamsterdam@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     

OCHTENDPAUZE  € 8.50 

Onbeperkt gebruik van koffie- en theefaciliteiten 

Verfrissend fruitwater en gezonde smoothies 

Diverse zoetigheden, o.a. Hollandse koekjes, muffins 
en scones 

Gezonde snacks, o.a. fruitspiesjes of energierepen 

Selectie van seizoensfruit 

 
MIDDAGPAUZE € 8.50 

Onbeperkt gebruik van koffie- en theefaciliteiten 

Verfrissend fruitwater 

Warme hartige hapjes, o.a. een kaasbroodje en wraps 

Gezonde snacks, o.a. crudités met hummus 

Diverse Hollandse zoetigheden en seizoensfruit 

 

 KOFFIE- EN THEEARRANGEMENTEN 

HALVE DAG ARRANGEMENT € 12.50 

Onbeperkt gebruik van koffie- en theefaciliteiten 

Verse sinaasappelsap en fruitwater bij ontvangst 

Bij ontvangst zoetigheden en snacks 

Een koffiepauze in de ochtend of middag geserveerd 
bij uw vergaderruimte foyer. 

 
HELE DAG ARRANGEMENT € 20.00 

Onbeperkt gebruik van koffie- en theefaciliteiten 

Verse sinaasappelsap en fruitwater bij ontvangst 

Bij ontvangst zoetigheden en snacks 

Uitgebreide ochtend- en middagpauze geserveerd 
in uw vergaderruimte foyer. 

 



 

Lunch Opties 
   

 

LUNCHARRANGEMENTEN    

LUXE VERGADERLUNCH  € 22.50 

Beschikbaar bij uw vergaderingruimte foyer of in het 
restaurant. Inclusief de volgende items: 

 

Soep van de dag 

Drie rijkelijk belegde sandwiches (vlees, vis en 
vegetarisch) 

Huisgemaakte salade en een warme snack 

Diverse zoetigheden  

Mineraalwater, sappen en onbeperkt gebruik van 
koffie- en theefaciliteiten 

 
LUNCHBUFFET  € 32.50 

Inbegrepen in de Delegate Packages. Ons 
lunchbuffet is alleen beschikbaar in het restaurant 
voor groepen vanaf 25 personen. 
 

Soep van de dag 

Selectie van koude voorgerechten 

Saladebar 

Diverse broodjes 

Hollandse kaas en charcuterie 

Warme gerechten (vlees en vis) 

Geserveerd met twee bijgerechten 

Diverse zoetigheden, gebak en kazen 

Mineraalwater, sappen en onbeperkt gebruik van 
koffie- en theefaciliteiten 

 
 

 CARSTENS BRASSERIE 

De stadse brasserie Carstens neemt u mee op een 
culinaire reis door Nederland. Bij Carstens werken we 
voornamelijk met Nederlandse producten en 
ingrediënten afgestemd op het seizoen, met 
Lindenhoff als hoofdleverancier. Veel ingrediënten 
van onze kaart worden lokaal geteeld en gekweekt 
door lokale boeren op boerderij Lindenhoff in 
Baambrugge. Verwacht herkenbare smaken, maar 
toch op een andere manier geserveerd. Behalve een 
menukaart met duidelijke link naar Nederland, biedt 
Carstens ook een uitgebreid drankenmenu. Weer 
met die link naar Nederland. Bieren, wijnen en 
cocktails uit eigen land of van Nederlandse makers. 
 

EXCLUSIEVE LUNCHMENU’S DOOR CARSTENS 

Carstens heeft exclusieve lunchmenu's 
samengesteld die inspelen op het seizoen met verse 
ingrediënten die op dat moment op hun best zijn. 
Alle menu's zijn beschikbaar voor groepen vanaf 9 
personen. 
 
2-gangen keuzemenu voor € 32.50 per persoon 
3-gangen keuzemenu voor € 39.00 per persoon 
 
Klik hier om ons menu te bekijken.  
 

https://www.carstensbrasserie.nl/groepen_en_evenementen/


 

Borrel Opties 
   

 

VIC’S BAR 

VIC's BAR heeft een perfecte locatie om even bij te 
komen van de drukte op het Damrak met iconische 
uitzichten op Amsterdam Centraal Station. VIC'S BAR 
heeft een moderne aanpak, met een internationaal 
cocktailmenu en seizoensgebonden hapjes. 

 

AFTER MEETING DRINK 

Een glas bier, wijn of frisdrank met een bitterbal, 
noten en olijven voor € 7.50 per persoon. 

 

EXCLUSIEVE BORRELARRANGEMENTEN 

OER-HOLLANDS € 12.50 

Lokaal bier van Brouwerij‘t IJ  

Nederlandse Jenever 

Bitterbal, noten en olijven  

 

GIN & TONIC € 14.50 

Premium gin & tonic 

Bitterbal, noten en olijven 

 

 

 

 

 DRANKARRANGEMENTEN 

1 UUR RECEPTIE 

Nederlandse selectie (bier/wijn/frisdrank) € 15.00 

Nederlandse selectie + Prosecco  € 17.50 

Nederlandse selectie + Speciale bieren € 17.50 

Nederlandse selectie + Sterke dranken € 22.50 

 

VOOR ELK EXTRA UUR 

Nederlandse selectie (bier/wijn/frisdrank) € 10.00 

Nederlandse selectie + Prosecco  € 12.50 

Nederlandse selectie + Speciale bieren € 12.50 

Nederlandse selectie + Sterke dranken € 15.00 
 
 
LUXE HARTIGE HAPJES (PER STUK) 

Nederlandse oesters  € 3.50 

Mozzarella met tomaat  € 3.50 

Steak tartaar € 3.50 

Hollandse garnalen cocktail  € 4.50 

Beekforel  € 4.50 

Gerookte runderlende  € 4.50 

 
 

 

 
 
 
 
  



Diner Opties 
   

 

WALKING DINNER 

Organiseer in één van de vergaderruimtes of in VIC's 
BAR wanneer deze exclusief wordt afgehuurd een 
walking dinner. Het menu bestaat uit kleine hapjes 
gebaseerd op de á la carte gerechten van Carstens 
brasserie en wordt naar wens samengesteld. 
 
4-gangen walking dinner voor € 49.00 per persoon. 
5-gangen walking dinner voor € 59.00 per persoon. 
6-gangen walking dinner voor € 69.00 per persoon. 
 
 
 

 

 EXCLUSIEVE DINERMENU’S DOOR CARSTENS 

Carstens heeft exclusieve lunchmenu's 
samengesteld die inspelen op het seizoen met verse 
ingrediënten die op dat moment op hun best zijn.  
 
3-gangen menu om te delen voor € 49.00 per 
persoon.  

Beschikbaar voor groepen vanaf 9 personen en tot 25 
personen. 

 

3-gangen keuzemenu voor € 49.00 per persoon. 

3-gangen luxe keuzemenu met premium producten 
en extra bijgerechten voor € 59.00 per persoon. 

Beschikbaar voor groepen vanaf 9 personen en tot 
100 personen. 
 
Klik hier om onze menu’s te bekijken.  
 

 
 
 
 
 
  

https://www.carstensbrasserie.nl/groepen_en_evenementen/


Locatie 
   

 

MET HET OPENBAAR VERVOER 

Park Plaza Victoria Amsterdam is gelegen 
in het centrum direct tegenover het 
Centraal Station van Amsterdam, op 
slechts enkele minuten loopafstand. 
 
PARKEERMOGELIJKHEDEN 

Er bevindt zich een openbare garage (Q-
Park Amsterdam Centraal) op slechts een 
paar minuten loopafstand. Een 
vergoeding vanaf € 27.50 wordt in 
rekening gebracht voor 24 uur, mits u de 
boeking vooraf maakt. Parkeert u zonder 
reservering, dan betaalt u een vergoeding 
van ongeveer € 55.00 voor 24 uur. Prijzen 
zijn op basis van beschikbaarheid. 
 
Park & Ride – Amsterdam Noord, Zeeburg 
of Sloterdijk Amsterdam: 24 uur voor € 
8.00 euro (doordeweeks inrijden voor 
10:00 uur). € 1.00 voor iedere opvolgende 
24 uur. 

 MET DE TAXI 

Een taxi van het hotel naar de 
luchthaven kost € 45.00. Het hotel 
kan ervoor zorgen dat u door een 
taxichauffeur wordt opgewacht op 
de luchthaven Schiphol. Deze meet & 
greet-service inclusief de rit naar 
Park Plaza Victoria Amsterdam kost 
€ 60.00. Vraag de conciërge om dit 
voor u te regelen. 
 
 

PARK PLAZA VICTORIA AMSTERDAM 
Damrak 1-5, 1012 LG, Amsterdam 

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

PARKPLAZA.COM 

 

https://www.q-park.nl/nl-nl/parkeren/amsterdam/2020-ams-park-plaza-victoria-amsterdam/?utm_source=hotel&utm_medium=referral&utm_campaign=hotelpass
https://www.q-park.nl/nl-nl/parkeren/amsterdam/2020-ams-park-plaza-victoria-amsterdam/?utm_source=hotel&utm_medium=referral&utm_campaign=hotelpass

