Gidsen en Rondleidingen
Guides and Tours
ADO Den Haag
Professionele rondleiders passen de rondleiding geheel aan op de doelgroep waardoor deze voor
iedereen toegankelijk is. Bedrijfsrondleidingen, kinderfeestjes of bijvoorbeeld een rondleiding voor
een sportvereniging, iedereen is welkom om eens kijkje te nemen in het thuisfront van ADO Den Haag,
het Cars Jeans Stadion.
Professional guides adjust the tour entirely to the target group, making it accessible to everyone.
Company tours, children's parties or, for example, a tour for a sports club, everyone is welcome to take
a look at the home front of ADO The Hague, the Cars Jeans Stadium.
Tel: +31 (0)70 305 45 10
Website: http://adodenhaag.nl/businessevents/rondleidingen

Begraafplaats St. Barbara – Begraafplaats St. Petrus Banden
Cemetery St. Barbara - Cemetery St. Petrus Banden
Begraafplaats St. Barbara en St. Petrus Banden zijn begraafplaatsen met een eigen karakter en
verleden. Je kunt terecht voor een mooie wandeling langs bijzondere monumentgraven van markante
en/of historische personen. Speciaal daarvoor is er een wandelroute samengesteld met een selectie
unieke graven. Ook worden er diverse lezingen en herdenkingsbijeenkomsten gehouden.
Cemetery St. Barbara and St. Petrus Banden are cemeteries with their own character and past. You can
go for a nice walk along special monument graves of striking and / or historical people. A walking route
has been specially compiled for this purpose with a selection of unique graves. Various lectures and
commemorative meetings are also held.
Tel: +31 (0)70 3503718
Website: www.begraafplaatsstbarbara.nl / www.begraafplaatspetrusbanden.nl

Bites & Stories, Food Tours The Hague
De liefde van een stad gaat door de maag, vinden ze bij Bites & Stories. Samen met de gids, jouw
nieuwe Haagse vriend, ontdek je tijdens de food tours de stad zoals je haar nooit zou ontdekken
met een doorsnee rondleiding. Al etend en drinkend leer je bijzondere plekken kennen én de
verhalen erachter!
The love of a city goes through the stomach, they find at Bites & Stories. Together with the guide,
your new friend from The Hague, you will discover the city during the food tours as you would never
discover her with an average tour. While eating and drinking you get to know special places and the
stories behind them!
Tel: +31 (0)6 317 987 01/ +31 (0)6 109 431 48
Website: www.bitesandstories.com

GA Den Haag
Ga Den Haag organiseert jouw dagje uit in Den Haag. Ontdek de stad wandelend, fietsend of varend!
Ga lekker shoppen in de leukste winkels met mooie verhalen, proef een écht Haags biertje in het
verborgen klooster in het centrum en ga heerlijk lunchen of dineren op bijzondere plekken. Maak
kennis met onze stad vol kunst en cultuur. Liever ontspannen in een van de Haagse hofjes of Den Haag
ervaren vanaf grote hoogte? Bij Ga Den Haag kan het allemaal!
GA Den Haag organizes your day out in The Hague. Discover the city on foot, by bike or by boat! Go
shopping in the nicest shops with great stories, taste a real The Hague beer in the hidden monastery in
the center and enjoy a delicious lunch or dinner in special places. Meet our city full of art and culture.
Would you prefer to relax in one of the Hague courtyards or experience The Hague from a great height?
It's all possible at Ga Den Haag!
T: +31 (70) 747 01 02
Webiste: www.gadenhaag.nl

Gilde Den Haag
Gilde Den Haag verzorgt wandelingen onder leiding van ervaren gidsen, op vrijwillige basis. Je kunt het
hele jaar dagelijks op ieder gewenst tijdstip wandelen. De duur van de stadswandelingen varieertvan
1,5 tot 2 uur. In overleg met de gids kan de duur worden aangepast.
Gilde The Hague provides walks on a voluntary basis under the guidance of experienced guides. You
can walk daily at any time of the year throughout the year. The duration of the city walks varies from
1.5 to 2 hours. The duration can be adjusted in consultation with the guide.
Tel: +31 (0)70 356 12 81
Website: www.gildedenhaag.nl

PR Guided Tours & Events
PR Guided Tours werken met veel plezier aan het organiseren van tours in o.a. Amsterdam, de
Bollenstreek, Rotterdam, Leiden, Delft, Kinderdijk en Den Haag. Professionele gidsen vertellen met
veel enthousiasme over de stad, de bezienswaardigheden, de cultuur en leuke weetjes. Programma’s
in diverse talen, congressen, busbegeleiding en personeelsuitjes.
PR Guided Tours enjoys working on organizing tours in Amsterdam, the Bollenstreek, Rotterdam,
Leiden, Delft, Kinderdijk and The Hague. Professional guides tell with great enthusiasm about the city,
the sights, the culture and fun facts. Programs in various languages, conferences, coach guidance and
staff outings.
Tel: +31 (0)6 25064980/+31 (0)6 27092202
Website: www.prgte.com

UFA De Visafslag - United Fish Auctions
De gids vertelt je alles over de visserij en het leven van de vissers vroeger en nu. Welke vissoorten
worden er aangevoerd, wat maakt Scheveningen uniek, hoe wordt de vis gesorteerd en hoe gaat het
veilen in zijn werk? Een unieke belevenis die je met de groep kunt beleven.
The guide tells you everything about fishing and the lives of fishermen in the past and present. Which
fish species are brought in, what makes Scheveningen unique, how is the fish sorted and how does it
work in the auction? A unique experience that you can experience with the group.
Website: www.unitedfishauctions.com

ProDemos
ProDemos, Huis voor Democratie en Rechtsstaat. Het bezoekerscentrum van ProDemos organiseert
rondleidingen door de Ridderzaal, de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ook kun je er terecht voor
stadswandelingen vanaf 25 personen door politiek Den Haag.
ProDemos, House for Democracy and the Rule of Law. The ProDemos visitor center organizes guided
tours through the Ridderzaal, the Upper House and the Lower House. You can also go there for city
walks from 25 people through political The Hague.
Tel: +31 (0)70 364 61 44
Website: www.prodemos.nl

Dagprogramma’s
Day programs
Amaze Virtual Reality Belevingscentrum & Bar
Wil je inspelen op de technologie van nu en je vrienden of collega’s een indrukwekkende dag
bezorgen? Dan is Virtual Reality zeker iets voor jou om te ervaren! Met een open indeling en een
variatie aan games en belevingen zit er voor alle leeftijden wat leuks bij! Je kunt je programma
natuurlijk altijd uitbreiden met een hapje of drankje in de futuristische bar!
Do you want to capitalize on today's technology and give your friends or colleagues an impressive
day? Then Virtual Reality is definitely something for you to experience! With an open layout and a
variety of games and experiences, there is something fun for all ages! Of course you can always
expand your program with a snack or drink in the futuristic bar!
Tel: +31 (0)6 199 267 82
Website: https://amazevr.nl

Aloha Event & Surf
Aloha Event biedt sportieve, culinaire en creatieve workshops aan om in groepsverband een leuke en
gezellige dag te beleven op en rond het strand. Je kunt kiezen voor één activiteit of een op maat
gemaakt arrangement compleet met drank en eten. Wil je een vrijgezellenfeest, een kinderfeestje,
een teamuitje, een bedrijfsuitje, familiedag of een groot evenement op het strand? Alles is mogelijk.
Aloha Event offers sporting, culinary and creative workshops to experience a fun and enjoyable day on
and around the beach in a group. You can choose one activity or a tailor-made package complete with
drinks and food. Do you want a bachelor party, a children's party, a team outing, a company outing,
family day or a big event on the beach? Everything is possible.
Tel: +31 (0)6 248 890 37
Website: www.alohasurf.nl

Beleving aan Zee
Beleving aan Zee is een levendig evenementenbureau gespecialiseerd in de organisatie van
bedrijfsuitjes, teamuitjes en vrijgezellenfeesten op het strand. Maar ook in Kijkduin, Hoek van Holland,
het Zuiderstrand en Wassenaar organiseren ze bedrijfsuitjes. Wil je ook jouw vriendenuitje, teamuitje,
vrijgezellenuitje volledig verzorgd aan zee?
Beleving aan Zee is a lively event agency specialized in the organization of company outings, team
outings and bachelor parties on the beach. But they also organize company outings in Kijkduin, Hoek
van Holland, Zuiderstrand and Wassenaar. Do you also want your friends outing, team outing,
bachelor outing fully catered by the sea?
Tel: +31 (0)70 221 0359
+31 (0)6 146 744 34
Website: https://belevingaanzee.nl/

CombatZone Live Outdoor Lasergaming
CombatZone Live is geen gewone lasergame, maar een realistisch spel buiten in de natuur onder alle
weersomstandigheden.
CombatZone Live is no ordinary laser game, but a realistic game outdoors in nature in all weather
conditions.
Tel: +31 (0)6 374 254 14
Website: www.combatzonelive.nl

GA Den Haag
Ga Den Haag organiseert jouw dagje uit in Den Haag. Ontdek de stad wandelend, fietsend of varend!
Ga lekker shoppen in de leukste winkels met mooie verhalen, proef een écht Haags biertje in het
verborgen klooster in het centrum en ga heerlijk lunchen of dineren op bijzondere plekken. Maak
kennis met onze stad vol kunst en cultuur. Liever ontspannen in een van de Haagse hofjes of Den Haag
ervaren vanaf grote hoogte? Bij Ga Den Haag kan het allemaal!
GA Den Haag organizes your day out in The Hague. Discover the city on foot, by bike or by boat! Go
shopping in the nicest shops with great stories, taste a real The Hague beer in the hidden monastery
in the center and enjoy a delicious lunch or dinner in special places. Meet our city full of art and culture.
Would you prefer to relax in one of the Hague courtyards or experience The Hague from a great height?
It's all possible at Ga Den Haag!
T: +31 (70) 747 01 02
Website: www.gadenhaag.nl

Glope Events
Glope Events biedt actieve en ontspannen teambuilding activiteiten aan in heel Nederland. Of je nu
op zoek bent naar een bedrijfsuitje, personeelsuitje, vrijgezellenfeest of een individuele activiteit; je
bent bij ons aan het goede adres! Van low budget tot zeer luxe en van sportief tot creatief.
Glope Events offers active and relaxed team building activities throughout the Netherlands. Whether
you are looking for a company outing, staff outing, bachelor party or an individual activity; you've
come to the right place! From low budget to very luxurious and from sporty to creative.
Tel: +31 (0)70 350 46 48
Website: www.glope.nl

Kompaan Bier
Kompaan Bier is een Haagse Brouwerij & Craft Beer Bar. Een brouwerij en proeflokaal gevestigd op
een unieke industriële sfeervolle locatie met terras en prachtig uitzicht op de binnenhaven en de
betonfabriek. Voor groepen kun je terecht voor een proeverij of diverse arrangementen met een
gevarieerd aanbod aan speciaal bieren.
Kompaan Bier is a Brewery & Craft Beer Bar in The Hague. A brewery and tasting room located in a
unique industrial, atmospheric location with a terrace and a beautiful view of the inner harbor and the
concrete factory. For groups you can go for a tasting or various packages with a varied selection of
special beers.
Tel: +31 (0) 6 167 981 43
Website: www.kompaanbier.nl

Planet Jump
Indoor Trampoline Park gevestigd in een karakteristiek kerkgebouw. Een leuke en sportieve activiteit
voor kinderfeestjes, party's, bedrijfsuitjes en bezoeken van grotere groepen, waaronder scholen, basisen voortgezet onderwijs.
Indoor Trampoline Park located in a characteristic church building. A fun and sporting activity for
children's parties, parties, company outings and visits of larger groups, including schools, primary and
secondary education.
Tel: +31 (0)70 779 61 80
Website: www.planetjump.nl

ProDemos
ProDemos, Huis voor Democratie en Rechtsstaat. Het Bezoekerscentrum van ProDemos organiseert
rondleidingen door de Ridderzaal, de Eerste Kamer en de Tweede Kamer.
ProDemos, House for Democracy and the Rule of Law. The ProDemos Visitor Center organizes guided
tours through the Ridderzaal, the Upper House and the Lower House.
Tel: +31 (0)70 364 61 44
Website: www.prodemos.nl

Rock History Tour
Vanuit Marcello’s Art Factory vertrekt de Rock History Tour, een bustour met livemuziek aan boord
langs plekken die belangrijk waren, of zijn, voor de Haagse popgeschiedenis. De reisleider is een
bekende Hagenees! Een uniek Haags uitje voor bedrijven en families.
The Rock History Tour, a bus tour with live music on board, departs from Marcello’s Art Factory along
places that were, or are, important to pop history in The Hague. The tour guide is a famous Hagenees!
A unique Hague outing for companies and families.
Tel: +31(0)70 363 40 47
Website: www.marcellos.nl/rock-history-tour

The Hague Experience
Gespecialiseerd in op maat gemaakte programma’s regio Den Haag en Rotterdam voor zowel leisure
als de zakelijke markt. Daarnaast bieden zij Expat tours en zijn er themaprogramma’s zoals Koninklijke
tour, Tasting Tour en een speciale Mondriaan to Dutch Design tour.
Specialized in tailor-made programs in the The Hague and Rotterdam regions for both leisure and the
business market. They also offer Expat tours and there are theme programs such as Royal tour, Tasting
Tour and a special Mondrian to Dutch Design tour.
Tel: +31 (0)6 498 69 004
Website: www.thehague-experience.com

Unlock Scheveningen
Unlock Scheveningen heeft verschillende kamers in diverse thema’s en bieden voor groepen diverse
samengestelde arrangementen. Scheveningen is een ideale uitvalsbasis voor een uitgebreid pakket
aan uiteenlopende activiteiten voor personeelsuitjes, familiedagen of vrijgezellenfeesten.
Unlock Scheveningen has different rooms in various themes and offer various composite packages for
groups. Scheveningen is an ideal base for an extensive package of various activities for staff outings,
family days or bachelor parties.
Tel: +31 (0)6 470 37 110
Website: www.unlockscheveningen.nl

Verhuur Scheveningen
Geruisloos door de duinen, langs culturele highlights verzorgt Verhuur Scheveningen allerlei tours met
groene vervoersmiddelen zoals Segway’s, Qwic’s (elektrische scooters) steps en fietsen.
Silently through the dunes, along cultural highlights, Scheveningen Rental offers all kinds of tours with
green means of transport such as Segway’s, Qwic's (electric scooters) steps and bicycles.
Tel: +31 (0)70 358 62 33
Website http://www.verhuurscheveningen.nl/

Vincent van Gogh Experience
Een explosie van kleur, kracht, innovatie en emotie. Vincent van Gogh (30 maart 1853 – 29 juli 1890)
is de grootste schilder van de 19e eeuw. Hij stond op het kruispunt van oud en nieuw. Maar liefst zes
jaar van zijn leven, bracht hij in Den Haag door.
An explosion of color, power, innovation and emotion. Vincent van Gogh (30 March 1853 - 29 July 1890)
is the greatest painter of the 19th century. He stood at the crossroads of old and new. He spent no less
than six years of his life in The Hague.
Tel: +31 (0)10 2653659
Website: www.vincentvangoghexperience.com

PR Guided Tours & Events
PR Guided Tours werken met veel plezier aan het organiseren van tours in o.a. Amsterdam, de
Bollenstreek, Rotterdam, Leiden, Delft, Kinderdijk en Den Haag. Professionele gidsen vertellen met
veel enthousiasme over de stad, de bezienswaardigheden, de cultuur en leuke weetjes. Programma’s
in diverse talen, congressen, busbegeleiding en personeelsuitjes.
PR Guided Tours enjoy working on organizing tours in Amsterdam, the Bollenstreek, Rotterdam, Leiden,
Delft, Kinderdijk and The Hague. Professional guides tell with great enthusiasm about the city, the
sights, the culture and fun facts. Programs in various languages, conferences, coach guidance and staff
outings.
Tel: +31 (0)6 25064980/+31 (0)6 27092202
Website: www.prgte.com

Watersport
Aloha Event & Surf
Aloha Surf biedt sportieve, culinaire en creatieve workshops aan om in groepsverband een leuke en
gezellige dag te beleven op en rond het strand. Je kunt kiezen voor één activiteit of een op maat
gemaakt arrangement compleet met drank en eten. Wil je een vrijgezellenfeest, een kinderfeestje,
een teamuitje, een bedrijfsuitje, familiedag of een groot evenement op het strand? Alles is mogelijk.
Aloha Surf offers sporting, culinary and creative workshops to have a fun and enjoyable day on and
around the beach in a group. You can choose one activity or a tailor-made package complete with
drinks and food. Do you want a bachelor party, a children's party, a team outing, a company outing,
family day or a big event on the beach? Everything is possible.
Tel: +31 (0)6 248 890 37
Website: www.alohasurf.nl

Kanoverhuur Den Haag
Op een unieke manier door het water van Den Haag? Huur een kano en ontdek de unieke plekken van
Den Haag op het water!
In a unique way through the water of The Hague? Rent a canoe and discover the unique places of The
Hague on the water!
Tel: +31 (0)6 851 188 22
Website: www.kanoverhuurdenhaag.nl

Kitesurfschool Scheveningen
Leer snel, veilig en zelfstandig kitesurfen. De Kitesurfschool geeft les op het Zuiderstrand en gebruikt
de faciliteiten van Strandpaviljoen ‘De Staat’. Vanaf april tot eind oktober kunnen 7 dagen per week
lessen gevolgd worden op afspraak.
Learn kitesurfing quickly, safely and independently. The Kitesurfschool teaches at the Zuiderstrand and
uses the facilities of Strandpaviljoen "De Staat". From April to the end of October, classes can be taken7
days a week by appointment.
Tel: +31 (0)6 202 342 34
Website: www.kitesurfschoolscheveningen.nl

Surfles.nl
De jarenlange ervaring van de instructeurs en de ideale locatie aan het Noorder Havenhoofd zorgen
ervoor dat je een ultieme kick van het surfen zult ervaren!
The many years of experience of the instructors and the ideal location at the Noorder Havenhoofd
ensure that you will experience the ultimate kick of surfing!
Tel: +31 (0)6 493 920 95
Website: https://surfles.nl/

Hart Beach Quiksilver Surfschool
Biedt naast surflessen ook arrangementen aan. Wil jij je vrijgezellenfeest, verjaardagsfeest of
bedrijfsuitje vieren op de Noordzee? Bij Hart Beach kan het. Ook voor kinderfeestjes ben je bij Hart
Beach aan het juiste adres. Leer surfen, lekker pannenkoeken of patatjes eten en hou een heuse
afterparty!
In addition to surfing lessons, also offers packages. Do you want to celebrate your bachelor party,
birthday party or company outing in the North Sea? It's possible at Hart Beach. For beach parties you
are at the right place at Hart Beach. Learn to surf, eat delicious pancakes or fries and have a real
afterparty!
Tel: +31 (0)70 350 2591
Website: www.hartbeach.nl

Rondvaarten
Canal tours
Ooievaart Den Haag
Al ruim tien jaar lukt het de vrijwilligers om mensen dolenthousiast te maken van de boot. Tijdens
deze beleving vertelt een gids je vele wetenswaardigheden terwijl een schipper je vakkundig en veilig
door de krappe bochten manoeuvreert.
For more than ten years the volunteers have succeeded in making people enthusiastic about the boat.
During this experience, a guide tells you many interesting facts while a skipper maneuvers you through
the tight turns in a professional and safe way.
Tel: +31 (0) 70 445 18 69
Website: www.ooievaart.nl

The Hague Boat
Geniet van al het moois dat Den Haag vanaf het water te bieden heeft! Ervaar Den Haag vanaf het
water. Boek de unieke boot voor een vaartocht met familie, vrienden, collega’s of ga met één van de
reguliere rondvaart tochten mee.
Enjoy all the beauty that The Hague has to offer from the water! Experience The Hague from the water.
Book the unique boat for a boat trip with family, friends, colleagues or join one of the regular boat
trips.
Tel: +31(0)6 398 235 46
Website: www.thehagueboat.com

De Willemsvaart
Varen tussen stad en strand. Boottochten en rondvaarten in het oude centrum en richting kust over
de mooie grachten en de 19e -eeuwse kanalen van Den Haag. Ideaal voor bedrijfs- en/of familie-uitje,
een vrijgezellenfeest, babyshower of gewoon met vrienden en kennissen genieten van mooi Den Haag
en Scheveningen.

Sailing between city and beach. Boat trips and cruises in the old center and towards the coast over the
beautiful canals and the 19th-century canals of The Hague. Ideal for a company and / or family outing,
a bachelor party, a baby shower or just to enjoy beautiful The Hague and Scheveningen with friends
and acquaintances.
Tel: +31 (0)6 198 532 80
Website: www.willemsvaart.nl

Vlietvaart
Een vaart, waarbij je een rondvaart maakt met een besloten gezelschap. Het belangrijkste vaargebied
van de Vlietvaart is tussen Den Haag, Rijswijk, Delft, Voorburg en Leidschendam. Prachtige steden van
verschillend formaat, vol historie en cultuur! Maar, ook leuk voor een middagje winkelen of om een
terrasje te pikken of uitgebreid te dineren.
A boattour, where you make a cruise with a private company. The most important sailing area of the
Vlietvaart is between The Hague, Rijswijk, Delft, Voorburg and Leidschendam. Beautiful cities of
different sizes, full of history and culture! But, also nice for an afternoon of shopping or to grab a
terrace or have an extensive dinner.
Tel: +31 (0) 70 445 18 69
Website: www.ooievaart.nl

Rondritten
Tours
De Haagse Stadsfiets
Den Haag is een echte fietsstad. Alle bezienswaardigheden zijn goed bereikbaar op de fiets. Met
ruim 900 fietsen in alle soorten en maten, elektrisch, bakfiets, tandems en steps is de Haagsche
Stadsfiets dé plek om een fiets te huren. Dat kan online en bij een van onze verhuurlocaties in het
centrum van Den Haag of op Scheveningen. Met de groengele stadsfiets geniet je van een heerlijk
dagje uit in de stad en op het strand!
The Hague is a true cycling city. All sights are easily accessible by bike. With over 900 bicycles in all
shapes and sizes, electric, cargo bike, tandems and scooters, the Haagsche Stadsfiets is the place to
rent a bicycle. You can do this online and at one of our rental locations in the center of The Hague or
at Scheveningen. With the green-yellow city bike you can enjoy a wonderful day out in the city and on
the beach!
Tel +31 (0) 70-355 40 60
Website: www.haagschestadsfiets.nl

City Cycle Tours
City Cycle Tours, een initiatief van Fietsverhuur DuNord doet originele en informatieve fietstochten
door de mooie Hofstad. Deskundige gidsen brengen je in korte tijd, op een ontspannen en sportieve
manier, langs alle bekende en historische hotspots.
City Cycle Tours, an initiative of Fietsverhuur DuNord, makes original and informative bicycle tours
through the beautiful Hofstad. Expert guides take you to all known and historic hotspots in a short
time, in a relaxed and sporting way.

Tel: +31(0)70 350 46 48
Website: www.citycycletours.nl

Stalhouderij Hanemaaijer
Een unieke manier om de stad te bezichtigen. Vanaf de bok ment de koetsier een tweespan paarden
langs de meest karakteristieke bezienswaardigheden van Den Haag, de eeuwenoude Haagse grachten
en door de traditionele en de opkomende kleurrijke wijken van Den Haag.
A unique way to see the city. From the box the coachman takes a pair of horses along the most
characteristic sights of The Hague, the age-old canals of The Hague and through the traditional and
emerging colorful neighborhoods of The Hague.
Tel: +31(0)79 321 13 80
Website: www.stalhouderijhanemaaijer.nl

Stoeterij In ’t Groene Hout
De Stoeterij organiseert een aantal meertalige (NL/D/E/F/SP) standaardrijtoeren in Wassenaar. Beleef
de Koninklijke ambiance, bekijk de prachtigste villa’s en lees over de ontstaansgeschiedenis en
illustere bewoners. Diverse ritten met diverse thema’s.
The Stoeterij organizes a number of multilingual (DU/GER/ENG/FR/SP) standard riding tours in
Wassenaar. Experience the Royal ambiance, view the most beautiful villas and read about the history
and illustrious residents. Various journeys with various themes.
Tel: +31(0) 70 517 65 86
Website: www.green-woods.net

TukTuk Den Haag
Tuk Tuk Den Haag biedt diverse mogelijkheden om met één of meerdere Tuk Tuks een leuke dag te
verzorgen. Je kunt er terecht voor een City Tour of een rally; vervoer bij een trouwerij, een
vrijgezellenfeest, een jubileum, een familiereünie of een kinderpartijtje; het vervoer bij bedrijfsuitjes
of culturele evenementen.
Tuk Tuk The Hague offers various options for having a fun day with one or more Tuk Tuks. You can go
there for a City Tour or a rally; transport at a wedding, a bachelor party, an anniversary, a family
reunion or a children's party; transport at company outings or cultural events.
Tel: + 31 (0)6 526 064 02
Website: www.tuktuk-denhaag.nl

Workshops
Glope Events
Glope Events biedt actieve en ontspannen teambuilding activiteiten aan in heel Nederland. Of je nu
op zoek bent naar een bedrijfsuitje, personeelsuitje, vrijgezellenfeest of een individuele activiteit; je
bent bij ons aan het goede adres! Van low budget tot zeer luxe en van sportief tot creatief.
Glope Events offers active and relaxed team building activities throughout the Netherlands. Whether
you are looking for a company outing, staff outing, bachelor party or an individual activity; you've
come to the right place! From low budget to very luxurious and from sporty to creative.
Tel: +31 (0)70 350 46 48
Website: www.glope.nl

Sport/Health
Cars Jeans Stadion ADO Den Haag
Tijdens de rondleiding krijg je een volledige kijk achter de schermen en de unieke plekken van het Cars
Jeans Stadion waaronder; - de spelerstunnel, de catacomben en de kleedkamers. Ook kan er voor
groepen, feesten en partijen besproken worden.
During the tour you get a full look behind the scenes and the unique places of the Cars Jeans Stadium
including; - the player tunnel, the catacombs and the changing rooms. Groups, parties and parties can
also be discussed.
Tel: +31 (0)70 3054510
Website: www.adodenhaag.nl

Caesar Fitness & Spa Resort
Midden in het centrum van de Hofstad is Caesar Fitness + Spa Resort gevestigd, een pand waarin
bijzonder veel faciliteiten zijn ondergebracht. Denk aan fitness, groepslessen, yoga, verschillende
sauna’s, hamam en beautybehandelingen.
Caesar Fitness + Spa Resort is located in the middle of the center of the Hofstad, a building that
accommodates exceptional facilities. Think of fitness, group lessons, yoga, different saunas, hammam
and beauty treatments.
Tel: +31 (0)70 820 99 10
Website: www.caesar-denhaag.nl

Planet Jump
Indoor Trampoline Park gevestigd in een karakteristiek kerkgebouw. Een leuke en sportieve activiteit
voor kinderfeestjes, party's, bedrijfsuitjes en bezoeken van grotere groepen, waaronder scholen,
basis- en voortgezet onderwijs.

Indoor Trampoline Park located in a characteristic church building. A fun and sporting activity for
children's parties, parties, company outings and visits from larger groups, including schools, primary
and secondary education.
Tel: +31 (0)70 779 61 80
Website: www.planetjump.nl

Sportainment Center de Uithof
Beleef de Uithof! De Uithof is een in – en outdoor sportcentrum voor jong en oud. Naast skiën,
snowboarden, tuben, karten en laser gamen biedt de Uithof tal van andere sportactiviteiten.
Experience the Uithof! De Uithof is an indoor and outdoor sports center for young and old. In addition
to skiing, snowboarding, tubing, karting and laser gaming, the Uithof offers numerous other sports
activities.
Tel: +31 (0)70 3 599 443
Website: www.deuithof.nl

WSC Vlietland
Recreatiegebied Vlietland is een groot uitgestrekt gebied dat zich uitstekend leent voor diverse
watersport mogelijkheden. Naast bootverhuur, zeilschool en het klimeiland is het ook mogelijk om
activiteiten in team verband uit te voeren.
Vlietland Recreation Area is a large, extensive area that is ideal for various water sports. In addition
to boat rental, sailing school and the climbing island, it is also possible to perform activities in a team
context.
Tel: +31 (0) 70 5612 200
Website: www.wscvlietland.nl

