Advertentietarieven 2021
online en print

Een selectie van enkele belangrijke communicatiemiddelen van The Hague & Partners:

1		 Online adverteren: denhaag.com
2		 Online adverteren: nieuwsbrief
3		 Print adverteren: The Hague Free City Guide
4		 Print adverteren: diversen
Contact
The Hague & Partners
Postbus 85456
2508 CD Den Haag

twitter.com/vvvdenhaag
twitter.com/the_hague

5		 Online en print adverteren: Travel Trade

/thisisthehague
#thisisthehague

Wij adviseren je graag hoe onze communicatiemiddelen kunnen bijdragen aan
de marketingacties en -campagnes passend
binnen je budget en wensen. Neem contact
met ons op voor een op maat gemaakte
aanbieding en ervaar de impact van onze
communicatiemogelijkheden.
Business Development:
E: partners@thehague.com
T.: 070 361 88 88

Partners ontvangen 15% korting op de advertentie- tarieven van alle communicatiemiddelen
van The Hague & Partners.
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Tarieven en formaten
Advertentievorm

Formaat

Positie

Prijs week

Prijs maand

Advertorial
Banner

titel en beeld
300 x 250 px

home en themapagina
detailpagina

€ 442,€ 364,-

€ 1.326,€ 1.092,-

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW. Partners van The Hague & Partners krijgen op genoemde tarieven 15% korting.

Specificaties:
- materiaal minimaal één week voor plaatsing aanleveren;
- afmetingen Advertorial: tekst of persbericht, informatie en beeld in hoge resolutie aanleveren
met verwijzing naar URL naar keuze. De advertorial wordt door de redactie geschreven;
- afmetingen Banner: 300 x 250 px, jpg of gif en url naar keuze;
Voorbeelden Advertorial ➀, Banner ➁

1		 Online adverteren: denhaag.com

➀

De portal denhaag.com is de toeristische en culturele portal van Den Haag, Scheveningen en
Kijkduin. De site bevat actuele toeristisch-recreatieve informatie over kunst en cultuur, winkelen,
overnachten, restaurants en uitgaan, festivals en evenementen en strand. De site is er voor zowel
inwoners van de regio als toeristen die een bezoek aan de stad (willen) brengen.
Bereik (gemiddeld per maand): ruim 900.000 pageviews en 250.000 bezoekers. De bezoeker blijft
gemiddeld twee minuten op de website.
Taal: Nederlands, Engels en Duits.

➁

Doelgroep: inwoners van de regio Den Haag en toeristische bezoekers.
Op denhaag.com zijn twee advertentiemogelijkheden:
➀ Advertorial: de Advertorial staat op de homepage en op de relevante themapagina en wordt
doorgelinkt naar een eigen themapagina. Bijvoorbeeld: een festival zal ook op de festivalpagina op
denhaag.com worden geplaatst. De Advertorial heeft per maand gemiddeld 25.000 views.
➁ Banner: de Banner staat op alle evenement- en locatiepagina’s op denhaag.com en heeft daardoor het hoogste bereik van alle advertentiemogelijkheden. De Banner heeft per maand gemiddeld
100.000 views.
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Voorbeelden Advertorial ➃ en Banner ➄:
➃ Advertorial: persbericht, informatie en beeld in hoge resolutie aanleveren met verwijzing naar
URL naar keuze. De advertorial wordt door de redactie geschreven!
➄ Banner (290 x 290 px; jpg of gif): zelf aan te leveren met verwijzing naar URL naar keuze.
➃

➄

2		 Online adverteren:
		 nieuwsbrief The City, The Beach, The Hague
De online nieuwsbrief ‘Uit in Den Haag’ wordt twee keer per maand verstuurd. Abonnees ontvangen
per e-mail tips op maat rond voorstellingen, concerten, tentoonstellingen, evenementen, festivals,
lifestyle, eten en drinken, attracties, winkelen en films. Het openingspercentage van de nieuwsbrief
ligt gemiddeld op 33%.
Abonnees: 25.000.
Verschijning: 24 x per jaar (gemiddeld eens per twee weken).
Tarieven en formaten
Advertentievorm

Formaat		

Prijs per editie

Advertorial
Banner

tekst en beeld		
290 x 290 px		

€ 468€ 364,-

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW. Partners van The Hague & Partners krijgen op genoemde tarieven 15% korting.

Specificaties:
- materiaal minimaal één week voor plaatsing aanleveren;
- afmetingen van gekozen advertentievorm aanhouden;
- advertorial: persbericht en beeldmateriaal aanleveren.
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- Afwerking: garenloos gebrocheerd;
- Formaat: 175 x 232 mm;
- Drukprocédé: 4/4 in offset rotatie;
- Special pagina’s zijn advertorials waarvan de eindredactie bij The Hague & Partners ligt.
Looptijd 		

Aanleveren advertenties

Verschijning

voorjaar- en zomereditie:
najaar - en wintereditie: 		

15 december		
15 juni		

1 maart
1 september

Tarieven en formaten
Advertentievorm
Formaat
Tarief
Tarief
		
voorjaar- en zomereditie najaar - en wintereditie

3		 Print adverteren: The Hague Free City Guide
De Free City Guide is op het gebied van toerisme en recreatie het belangrijkste communicatiemiddel. De bezoekers van de stad Den Haag worden geïnformeerd over het toeristische en recreatieve
aanbod in Den Haag, inclusief de badplaatsen Scheveningen en Kijkduin en de regio Haaglanden.
Doelgroep: bezoekers uit binnen- en buitenland.

1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina

175 x 232 mm
148 x 101 mm
71,5 x 101 mm

€ 2.132,€ 1.196,€ 676,-

Advertorial

opmaak door ons verzorgt toeslag 10%

€ 2.028,€ 1.144,€ 650,-

Formaat is breedte x hoogte in mm. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW. Partners van The Hague & Partners krijgen op
genoemde tarieven 15% korting. Voor plaatsingen op basis van een voorkeurspositie wordt 25% extra in rekening gebracht. Voor
plaatsing op pagina 2, 3 en 4 wordt 35% extra in rekening gebracht. Voor de achterpagina geldt een toeslag van 100%.

Voorbeelden Advertentie ➅ en Special ➆
➅

➆

Algemene informatie:
- taal: Nederlands en Engels;
- omvang: 76 pagina’s;
- formaat: 175 x 232 mm;
- prijs: gratis.
Verschijning en oplage:
- maart (voorjaar- en zomereditie): 75.000 exemplaren;
- september (najaar- en wintereditie): 50.000 exemplaren.
Verspreiding: regionale VVV-kantoren, attracties, restaurants, hotels, campings en bungalowparken
in Den Haag, Scheveningen en Kijkduin en de randgemeenten Rijswijk, Leidschendam-Voorburg,
Westland en Zoetermeer, binnen- en buitenlandse beurzen en op Rotterdam-The Hague Airport.
Specificaties:
- Aflopend: 3 mm rondom;
- Advertenties: certified PDF;
- Drukprocédé: 4/4 in offset rotatie;
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denhaag.com

The Hague Info Store

formaat: 76 x 223 mm (b x h)

Stad van vrede en recht | City of peace and justice

The Hague Info Store biedt toeristische en culturele informatie
en bijzondere tips over alles wat er in de stad te doen is. Van
attracties tot excursies en van restaurants tot bijzondere verborgen plekjes. Ook kun je er terecht voor stadswandelingen,
fietskaarten en tickets voor diverse attracties en musea. VVV
Den Haag is centraal gelegen in het centrum en gemakkelijk
bereikbaar met het openbaar vervoer.

Koninklijke residentie | Royal residence
Stad aan zee | City beside the sea

The Hague Info Store
Spui 68
2511 BT Den Haag
Open: ma 12-18 u, di-vr 10-18 u, za 10-17 u, zo 12-17 u.
T: +31(0)703618860 (ma-vr 9-17 u)
E: vvv@thehague.com

Koninklijke residentie en regeringsstad

Free City Map
Nederlands | English

formaat: 73 x 105 mm (b x h)

Al meer dan vier eeuwen lang is Den Haag de woon- en werkplaats
van de Oranjes. Deze vorstelijke historie is overal tastbaar aanwezig.
Paleis Noordeinde, het werkpaleis van koning Willem-Alexander, ligt
aan één van de meest elegante winkelstraten van Den Haag. Maar ook
het Binnenhof, de Ridderzaal, het torentje van de minister-president en
de Hofvijver behoren tot de meest herkenbare plekken van Nederland.
• In Paleis Noordeinde werkt koning Willem-Alexander. Als de koning
aanwezig is, wappert de vlag. Hier ontvangt hij vaak op woensdagen
de Geloofsbrieven van nieuwe ambassadeurs. Een bijzondere ceremonie;
• Verscholen tussen Paleis Noordeinde, de Koninklijke Stallen en het
Koninklijk Archief ligt de Paleistuin. Het park is toegankelijk van
zonsopkomst tot zonsondergang via de Prinsessewal;
• In de Koninklijke Stallen bevinden zich onder andere de vele rijtuigen
van het Koninklijk Huis. Het meest bekend is natuurlijk de Gouden
Koets;
• In het Museumkwartier Den Haag, op de kop van het Lange Voorhout, staat Escher in Het Paleis, het voormalige paleis van Koningin
Emma, dat tegenwoordig gewijd is aan het werk van M.C. Escher;
• Stap door het beroemde toegangspoortje in het hart van onze democratie, het Binnenhof, en volg een rondleiding van ProDemos
- Huis voor democratie en rechtsstaat.

Royal residence and government city
For more than four centuries, The Hague has served as the living and
working residence of the House of Orange. The presence of this long
royal history can be felt everywhere. Noordeinde Palace, the working
palace of King Willem-Alexander, is situated on one of the most elegant
shopping streets in The Hague. The Binnenhof, the Knights’ Hall, the
Prime Minister’s ‘Little Tower’ and the Hofvijver are also some of the
most famous landmarks in the Netherlands.
• King Willem-Alexander works in Noordeinde Palace. When the king
is present the flag is flown. He often receives Letters of Credence
from new ambassadors here on Wednesdays. This is a unique ceremony;
• Concealed between Noordeinde Palace, the Royal Stables, and the
Royal Archives are the Palace Gardens. The park is open to visitors
from sunrise to sunset via Prinsessewal;
• Among others, the Royal Stables are home to the many carriages of
the Royal Household. The most famous is of course the Golden
Coach;
• The end of Lange Voorhout in The Hague is the home of Escher at
The Palace, the former palace of Queen Emma, which is now dedicated to the work of M.C. Escher;
• Step through the famous entrance gate and into the heart of our
democracy, the Binnenhof, and follow a guided tour by ProDemos House of Democracy.

Stad aan zee

Highlights van Den Haag

The Hague Info Store

Scheveningen, Kijkduin, het Zuiderstrand ertussen: maar liefst 11 kilometer kust geeft Den Haag iets extra’s ten opzichte van andere Nederlandse steden en in een kwartiertje sta je in de historische binnenstad.
Er is altijd wat leuks te doen: op de Pier, in het reuzenrad of tijdens
festivals of evenementen in het Beach Stadium. Maar je kunt natuurlijk
ook surfen of flaneren over de boulevard. En ‘s avonds geniet je bij een
strandtent van de zonsondergang of ga je lekker uit eten aan de haven.

Een dagje uit in Den Haag betekent kiezen. In vrijwel geen enkele andere Nederlandse stad zijn zo veel attracties en bezienswaardigheden.

The Hague Info Store provides tourist and cultural information
and unique tips on all activities available in the city. From attractions to excursions and from restaurants to unique spots. You
can also visit for city walks, cycling maps and tickets for various
attractions and museums. The office is located in the city centre
and easy to reach by public transport.

• Flaneer over de Pier, maak een rit in het reuzenrad, raas met
70 km/u met de Zipline van de Pier of pak een terrasje bij een van
de vele food trucks en restaurantjes;
• Bekijk in de Scheveningse haven op vrijdagochtend vroeg hoe de
verse vis wordt gelost;
• Met evenementen als Vlaggetjesdag, het Vuurwerkfestival en de
Red Bull Knock Out zet Scheveningen zich als festivalstad stevig op

• Met het Vredespaleis als kloppend hart is Den Haag dé internationale stad van vrede en recht;
• Het Mauritshuis toont hoogtepunten van de Nederlandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw met als topstuk het wereldberoemde
‘Meisje met de parel’ van Johannes Vermeer;
• Met de grootste collectie schilderijen van Piet Mondriaan is het
Gemeentemuseum Den Haag van alle tijden;
• Niets is wat het lijkt in het werk van de Nederlandse graficus M.C.
Escher. In Museum Escher in Het Paleis is bijna z’n gehele oeuvre
te zien;
• Onderga in Panorama Mesdag de magische illusie van het zinsbegoochelende panorama van Scheveningen uit 1881;

de kaart;
• Bewonder het prachtige interieur van het Grand Hotel Amrâth
Kurhaus;
• Surfen doe je op het Noorderstrand van Scheveningen, maar kijken
is ook leuk;
• Met een boulevard vol gezellige winkels en restaurants zijn de Haagse Strandhuisjes ‘the place to be’ op Kijkduin;
• Het Zuiderstrand is één van de mooiste stukjes Den Haag. Het is het
rustige alternatief tussen Scheveningen en Kijkduin, direct achter
de duinen.

• Madurodam, een stad vol miniaturen, laat de grote verhalen van
Nederland tot leven komen. Paleizen, molens, de Deltawerken en nog
veel meer. Madurodam, Nederland op z’n grootst;
• Het Louwman Museum bevat een collectie antieke auto’s die door
kenners wordt beschouwd als één van de mooiste ter wereld;
• Verscholen in de duinen van Scheveningen ligt Museum Beelden aan
Zee. Uniek is het uitzicht op zee vanaf de beeldenterrassen;
• Museum Voorlinden is een bijzonder museum vol moderne kunst.
Naast tijdelijke tentoonstellingen zijn er permanente kunstwerken,
die speciaal voor het museum zijn gemaakt.

City beside the sea

Highlights of The Hague

Scheveningen, Kijkduin and the South Beach in between: this impressive 11 km stretch of coast gives The Hague something extra compared
with other major Dutch cities, and you can be in the historic city centre
in just 15 minutes. There is always something fun to do: from the Pier
and the Ferris wheel to festivals or sports events in the Beach Stadium.
Alternatively, you can always attend the surfing school or enjoy a stroll
along the boulevard. And in the evenings, settle down to watch the sunset from a beach bar or enjoy a delicious meal in the harbour.

A day out in The Hague means a lot of choice. Virtually no other city in
the Netherlands has so many attractions and sights.

• Stroll along the Pier, have a ride on the giant Ferris wheel, zip off the
Pier at a speed of 70 km per hour with the Zipline or sit on a terrace
next to one of the many food trucks and restaurants;
• Watch fresh fish being unloaded in the harbour at Scheveningen on
Friday morning early;
• Step inside the Grand Hotel Amrâth Kurhaus and admire its
beautiful interior;
• Flag Day, the International Fireworks Festival and the Kite Festival all
put Scheveningen firmly on the map as a festival city;
• Scheveningen’s North Beach is the place to go for surfing and even
just watching is fun;
• A boulevard full of charming shops and restaurants makes Haagse
Strandhuisjes the perfect spot to stay in Kijkduin;
• The South Beach is one of the most beautiful parts of The Hague.
This peaceful alternative between Scheveningen and Kijkduin is
located right behind the dunes.

• With the Peace Palace at its beating heart, The Hague is the international city of peace and justice;
• The Mauritshuis exhibits highlights from Dutch masters from the
Golden Age and features the world-famous masterpiece ‘Girl with
the Pearl Earring’ by Vermeer;
• The biggest collection of paintings by Piet Mondrian make the
Gemeentemuseum Den Haag a museum of the ages;
• Nothing is as it seems in the work of Dutch graphic artist M.C. Escher.
With 150 works, almost his entire oeuvre can be seen in Museum
Escher in the Palace;
• Experience the magical optical illusion created by this panorama of
Scheveningen from 1881 in Panorama Mesdag;
• Madurodam, a city full of miniatures, brings the great stories of the
Netherlands to life. Palaces, windmills, the Delta Works and much
more. Madurodam: the Netherlands at its greatest;
• The Louwman Museum contains a unique collection of antique cars
and is considered by experts one of the most beautiful in the world;
• Hidden in the dunes of Scheveningen is Museum Beelden aan Zee.
Unique here is the view of the sea from the sculpture terraces;
• Museum Voorlinden is a unique museum full of modern art. In addition to temporary exhibitions, the museum exhibits permanent
works of art specially created for the museum.

The Hague Info Store
Spui 68
2511 BT The Hague

Verspreiding: op grote congressen en beurzen waar onze Hospitalitydesk aanwezig is, The Hague
Info Store (voorheen VVV-winkel), deelnemende patners, Ambassadeurs en bedrijven

Open: Mo 12-18 h, Tu-Fr 10-18 h, Sa 10-17 h, Su 12-17 h.
T: +31 (0)70 361 88 60 (Mo-Fr 9-17 h)
E: vvv@thehague.com

Openbaar vervoer
Met een groot aantal bus- en tramlijnen beschikt Den Haag over
uitstekend openbaar vervoer. Om te kunnen reizen moet je over
een ov-kaart met voldoende saldo beschikken. In- en uitchecken
kan bij de kaart-lezer in de tram of bus. Of koop een dagkaart
voor één dag onbeperkt reizen met de HTM bij een HTM Servicepunt of bij de VVV Den Haag.

Public transport
With an extensive bus and tramline network, The Hague offers
excellent public transport. In order to travel on public transport
you need an OV card with sufficient funds. Check in and out using the card readers in trams and buses. Or purchase a day ticket
from an HTM Service Point or from the VVV to enjoy a full day of
unlimited travel with HTM.

© 2019 The Hague Marketing Bureau. Circulation: 100.000. This
map is published by The Hague Marketing Bureau. All information
is subject to change. The Hague Marketing Bureau cannot be held
responsible for any error.

Voorbeelden ➀ Scheurplattegrond, ➁ Free City Map, ➂ Free City Guide Mini

Distribution: Lucia Visser (l.visser@thehague.com) | Sales:
Carsten van Rossen (c.vanrossen@thehague.com | 06 526 211
06) | Editing: The Hague Marketing Bureau | Design: The Hague
Marketing Bureau/Arjan de Jager | Translation: Flow Languages,
Waalwijk | Printing: Edauw+Johannissen, Scheveningen |
Cartography: Carto Studio, Amsterdam | Photography: Arjan de
Jager a.o.

formaat: 76 x 110 mm (b x h)

formaat: 76 x 223 mm (b x h)
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The Hague Info Store

132

16

betaald parkeren / paid parking

The Hague Info Store issues tourist and cultural information to make your stay a success. Visit THIS for:

parkeergarage / car park

parkeerterrein / parking area

ns-station / ns train station

• tourist information;
• free city map;
• free brochures and leaflets;
• bookings for walking, bike and boat tours;
• tickets for museums and attractions;
• The Hague gifts and vouchers;
• gift vouchers.

67

Restaurants The Hague

Legenda / Legend

Visit The Hague Info Store
144

vvv / tourist information office
hotel / hotel
museum - attractie / museum - attraction
politiebureau / police station
ziekenhuis / hospital

OPCW
PC
C
Catshuis

28

formaat: 76 x 108 mm (b x h)

150

29
60

32
82

Tourist information
The Hague Info Store (THIS)
Spui 68
2511 BT The Hague

166

OPCW
PC
C

Open: Mo 12am-6pm, Tu-Fri 10am-6pm,
Sa 10am-5 pm, Su 12am-5pm

31
108

Catshuis

T: +31 (0) 70 361 88 60 (Mo-Fr 9am-5pm)
E: vvv@denhaag.com

81

Chinatown

16

95

14

twitter.com/vvvdenhaag
twitter.com/the_hague
15

79

/thisisthehague

13

66

12

WhatsApp: +31 6 553 768 53

68

17

#thisisthehague

65

Chinatown

35

Visit denhaag.com/en/restaurants for more infor16
mation about restaurants
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see map 08
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4		 Print adverteren: diversen
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denhaag.com

The Hague Info Store (THIS)
Stad van vrede en recht | City of peace and justice

THIS/VVV Den Haag biedt toeristische en culturele informatie
en bijzondere tips over alles wat er in de stad te doen is. Van
attracties tot excursies en van restaurants tot verborgen plekjes.
Ook kun je er terecht voor stadswandelingen, fietskaarten en
tickets voor diverse attracties en musea. Daarnaast biedt THIS
een uitgebreid aanbod aan Den Haag-producten en -souvenirs.
THIS is centraal gelegen in het centrum en gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.

Koninklijke residentie | Royal residence
Stad aan zee | City beside the sea

THIS/VVV Den Haag
Spui 68
2511 BT Den Haag
Open: ma 12-18 u, di-vr 10-18 u, za 10-17 u, zo 12-17 u.
T: +31 (0)70 361 88 60 (ma-vr 9-17 u)
E: vvv@thehague.com

➀ Scheurplattegrond

Koninklijke residentie en regeringsstad

Stad aan zee

Al meer dan vier eeuwen lang is Den Haag de woon- en werkplaats van
de Oranjes. Deze vorstelijke historie is overal tastbaar aanwezig. Paleis Noordeinde, het werkpaleis van koning Willem-Alexander, ligt aan
één van de meest elegante winkelstraten van Den Haag. Maar ook het
Binnenhof, de Ridderzaal, het torentje van de minister-president en de
Hofvijver behoren tot de meest herkenbare plekken van Nederland.

Scheveningen, Kijkduin en het Zuiderstrand ertussen: maar liefst 11
kilometer kust geeft Den Haag iets extra's ten opzichte van andere
Nederlandse steden en in een kwartier sta je in de historische binnenstad. Er is altijd wat leuks te doen: op De Pier, in het reuzenrad of tijdens evenementen in het Beach Stadium. Maar je kunt ook surfen op de
Noordzee of flaneren over de boulevard. En 's avonds geniet je bij een
strandtent van de zonsondergang of ga je lekker uit eten aan de haven.

Free City Map

• In Paleis Noordeinde werkt koning Willem-Alexander. Als de koning
aanwezig is, wappert de vlag. Hier ontvangt hij vaak op woensdagen
de Geloofsbrieven van nieuwe ambassadeurs;
• Verscholen tussen Paleis Noordeinde, de Koninklijke Stallen en het
Koninklijk Archief ligt de Paleistuin. Het park is toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang via de Prinsessewal;
• In de Koninklijke Stallen bevinden zich onder andere de rijtuigen van
het Koninklijk Huis. Het meest bekend is natuurlijk de Gouden Koets;

• Flaneer over De Pier, maak een rit in het reuzenrad of pak een
terrasje bij een van de vele food trucks en restaurantjes;
• Bekijk in de Scheveningse haven op vrijdagochtend vroeg hoe de
verse vis wordt gelost;
• Met evenementen als Vlaggetjesdag, het Vuurwerkfestival en de Red
Bull Knock Out is in Scheveningen altijd wat te beleven;
• Bewonder de prachtige Kurzaal van het Grand Hotel Amrâth Kurhaus;

Nederlands | English

• In het Museumkwartier Den Haag, op de kop van het Lange Voorhout, staat Escher in Het Paleis, het voormalige paleis van Koningin
Emma, dat tegenwoordig gewijd is aan het werk van M.C. Escher;
• Stap door het beroemde toegangspoortje in het hart van onze democratie, het Binnenhof, en volg een rondleiding van ProDemos.

• Surfen doe je op de Noordzee bij het Scheveningse Noorderstrand,
maar kijken is ook leuk;
• Met een boulevard vol winkels en restaurants op loopafstand zijn de
Haagse Strandhuisjes 'the place to be' op Kijkduin;
• Het Zuiderstrand is één van de mooiste stukjes Den Haag. Zoek
de rust tussen Scheveningen en Kijkduin, direct achter de duinen.

Volg de koninklijke wandelroute op denhaag.com/nl/routes/koninklijk

Volg de route langs de stranden op denhaag.com/nl/routes/stranden

Royal residence and government city

Formaat en prijs: 72 x 92 mm (b x h) € 572,Oplage: 15.000
Verschijning: juni 2020
Doelgroep: congresgangers, beursbezoekers en bezoekers The Hague Info Store
Verspreiding: op grote congressen en beurzen waar onze Hospitalitydesk aanwezig is, The Hague
Info Store (voorheen VVV-winkel)

Highlights van Den Haag

Scheveningen, Kijkduin and the South Beach in between: this impressive 11 km stretch of coast gives The Hague something extra compared
with other major Dutch cities, and you can be in the historic city centre
in just 15 minutes. There is always something fun to do: from the Pier
and the Ferris wheel to events in the Beach Stadium. Alternatively, you
can always go surfing on the North Sea or enjoy a stroll along the boulevard. And in the evenings, settle down to watch the sunset from a beach
bar or enjoy a delicious meal in the harbour.

• King Willem-Alexander works in Noordeinde Palace. When he is
present the flag is flown. He often receives Letters of Credence from
new ambassadors here on Wednesdays. This is a unique ceremony;
• Concealed between Noordeinde Palace, the Royal Stables, and the
Royal Archives are the Palace Gardens. The park is open to visitors
from sunrise to sunset via Prinsessewal;
• Among others, the Royal Stables are home to the many carriages of
the Royal Household. The most famous is of course the Golden Coach;
• The end of Lange Voorhout in The Hague is the home of Escher in The
Palace, the former palace of Queen Emma, which is now dedicated to
the work of M.C. Escher;
• Step through the famous entrance gate and into the heart of our democracy, the Binnenhof, and follow a guided tour by ProDemos.

• Stroll along the Pier, have a ride on the giant Ferris wheel or sit on a
terrace next to one of the many food trucks and restaurants;
• Watch the fresh fish being unloaded in the harbour at Scheveningen
on Friday morning early;
• Step inside the Grand Hotel Amrâth Kurhaus and admire its beautiful
interior;
• Flag Day, the Fireworks Festival and the Red Bull Knock Out all put
Scheveningen firmly on the map;
• Scheveningen's North Beach is the place to go for surfing and even
just watching is fun;
• A boulevard full of shops and restaurants at walking distance make
The Hague Beach Houses the perfect spot to stay in Kijkduin;
• The South Beach is one of the most beautiful parts of The Hague.
This peaceful alternative between Scheveningen and Kijkduin is
located right behind the dunes.

Follow the royal walking tour on denhaag.com/en/routes/royal
Kijk voor alle actuele excursies op denhaag.com/nl/excursies /
See for a complete list of excursions on denhaag.com/en/tours

• Madurodam, een stad vol miniaturen, laat de grote verhalen van
Nederland tot leven komen. Paleizen, molens, de Deltawerken en nog
veel meer. Madurodam, Nederland op z'n grootst;
• Het Louwman Museum bevat een collectie antieke auto's die door
kenners wordt beschouwd als één van de mooiste ter wereld;
• Verscholen in de duinen van Scheveningen ligt Museum Beelden aan
Zee. Uniek is het uitzicht op zee vanaf de beeldenterrassen;
• Museum Voorlinden is een bijzonder museum vol moderne kunst.
Kijk voor de alle hoogtepunten op denhaag.com/nl/routes/dag

City by the sea

For more than four centuries, The Hague has served as the living and
working residence of the House of Orange. The presence of this long
royal history can be felt everywhere. Noordeinde Palace, the working
palace of King Willem-Alexander, is situated on one of the most elegant
shopping streets in The Hague. The Binnenhof, the Knights' Hall, the
Prime Minister's 'Little Tower' and the Hofvijver are also some of the
most famous landmarks in the Netherlands.

The Hague Info Store (THIS)

Een dagje Den Haag betekent kiezen. In geen enkele andere Nederlandse stad zijn zo veel attracties zo dicht bij elkaar.
• Met het Vredespaleis als kloppend hart is Den Haag dé internationale
stad van vrede en recht. In Den Haag wordt iedere dag gewerkt aan
een betere, veilige en rechtvaardige wereld;
• Het Mauritshuis toont hoogtepunten van de Nederlandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw met als topstuk het wereldberoemde
'Meisje met de parel' van Johannes Vermeer;
• Met de grootste schilderijencollectie van Piet Mondriaan is het
Gemeentemuseum Den Haag van alle tijden;
• Niets is wat het lijkt in het werk van de Nederlandse graficus M.C.
Escher. In Escher in Het Paleis is bijna z'n gehele oeuvre te zien;
• Onderga in Panorama Mesdag de magische illusie van het panorama
van Scheveningen uit 1881;

Follow the free walking route along the beaches of The Hague on
denhaag.com/en/routes/beaches

Highlights of The Hague

THIS/The Hague Tourist Information Office provides tourist and
cultural information and unique tips on all activities available in
the city. You can also visit for city walks, cycling maps and tickets for various attractions and museums. The office is located in
the city centre and easy to reach by public transport.
THIS/The Hague Tourist Information Office
Spui 68
2511 BT The Hague
Open: Mo 12-18 h, Tu-Fr 10-18 h, Sa 10-17 h, Su 12-17 h.
T: +31 (0)70 361 88 60 (Mo-Fr 9-17 h)
E: vvv@thehague.com

Openbaar vervoer
Met een groot aantal bus- en tramlijnen beschikt Den Haag over
uitstekend openbaar vervoer. Om te kunnen reizen moet je over
een ov-kaart met voldoende saldo beschikken. In- en uitchecken
kan bij de kaartlezer in de tram of bus. Of koop een dagkaart
voor één dag onbeperkt reizen met de HTM bij THIS/VVV Den
Haag of een HTM Servicepunt.

Public transport

A day out in The Hague means a lot of choice. Virtually no other city in
the Netherlands has so many attractions and sights.
• With the Peace Palace at its beating heart, The Hague is the international city of peace and justice. The everyday job in The Hague is
peace, justice and security;
• The Mauritshuis exhibits highlights from Dutch masters from the
Golden Age and features the world-famous masterpiece 'Girl with
the Pearl Earring' by Vermeer;
• The biggest collection of paintings by Piet Mondrian make the
Gemeentemuseum Den Haag a museum of the ages;
• Nothing is as it seems in the work of Dutch graphic artist M.C. Escher.
Almost his entire oeuvre can be seen at Escher in The Palace;
• Experience the magical optical illusion created by this panorama of
Scheveningen from 1881 in Panorama Mesdag;
• Madurodam, a city full of miniatures, brings the great stories of the
Netherlands to life. Palaces, windmills, the Delta Works and much
more. Madurodam: the Netherlands at its greatest;
• The Louwman Museum contains a unique collection of antique cars
and is considered by experts one of the most beautiful in the world;
• Hidden in the dunes of Scheveningen is Museum Beelden aan Zee.
Unique here is the view of the sea from the sculpture terraces;
• Museum Voorlinden is a unique museum full of modern art.

With an extensive bus and tramline network, The Hague offers
excellent public transport. In order to travel on public transport you need an OV card with sufficient funds. Check in and
out using the card readers in trams and buses. Or purchase a
day ticket from an HTM Service Point or from THIS/The Hague
Tourist Information Office to enjoy a full day of unlimited travel
with HTM.

See all highlights on denhaag.com/en/routes/day

Discover
Huygens’ Hofwyck
& Museum Swaensteyn
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Welcome to de Bijenkorf,
The Hague’s finest
department store

67

Een bezoek aan buitenplaats Huygens’ Hofwyck (65) brengt
u terug in de tijd van de Gouden Eeuw door de ogen van
Constantijn en Christiaan Huygens. In Museum Swaensteyn
(66) ziet u de historie van Voorburg. Wandel na afloop door
het sfeervolle Huygenskwartier met gezellige winkeltjes,
boetieks, delicatessenzaken en restaurants. Een bezoek meer
dan waard! Vanuit het centrum van Den Haag makkelijk

28

bereikbaar met de trein (Den Haag CS naar station Voorburg),
fiets en zelfs per boot!

29
63

31

Discover Huygens’ Hofwijck & Museum Swaensteyn
Visiting the former estate Huygens’ Hofwijck (65) takes you
back in time to the Golden Age. You will be looking through
the eyes of Constantijn en Christiaan Huygens (two famous
17th century Dutch scholars). In Museum Swaensteyn (66)
you will experience Voorburg’s history. After that take a
stroll in the lovely ambiance of the Huygens’ area along
the many charming, original shops and a whole range of
excellent restaurants. Worth a visit! Easy to reach by train
(from The Hague CS to Voorburg Station), by bike or even
by boat!

➁ Free City Map

hofwyck.nl
swaensteyn.nl
huygenskwartier.nl

160

De Bijenkorf promises a truly memorable
shopping experience and offers an
unrivalled assortment of luxury jewellery,
leather goods and more, with brands
such as Charlotte Tilbury, Burberry,
Jimmy Choo, Longines, Hugo Boss
and Polo Ralph Lauren.
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69

Wagenstraat 32, The Hague city centre
For opening hours, more information and other
store locations: deBijenkorf.nl/international
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Formaten en prijzen: 76 x 110 mm (b x h): € 1.404,-, 76 x 223 mm (b x h): € 2.704,Oplage: 150.000
Verschijning: mei 2020
Doelgroep: congresgangers, beursbezoekers, hotelgasten en bezoekers The Hague Info Store
Experimente los iconos
Verspreiding: op grote congressen en beurzen waar onze Hospitalitydesk aanwezig
is, The Hague
de Holanda
Info Store (voorheen VVV-winkel), deelnemende partners en hotels, Ambassadeurs en bedrijven

➂ Free City Guide Mini
Formaat en prijs: 1/1 pagina 148 x 210 mm (b x h) € 3.120,Oplage: 60.000
Verschijning: mei 2020
Doelgroep: congresgangers, beursbezoekers, Trademark en bezoekers The Hague Info Store

El parque en miniatura
más famoso del mundo
Atracciones en interiores

Cultura

Español | Spanish

La ciudad de la paz y de la justicia

Ciudad real

Mira, con el calor de la llama de la paz en tu espalda,
el edificio más fotografiado de la ciudad: el palacio
de la paz. Así fue cómo, hace más de 100 años, se
echaron los cimientos para La Haya como ciudad
internacional de la paz y de la justicia. En La Haya
tienen su sede, entre otros, el Tribunal Internacional
de Justicia, el Tribunal Internacional de Justicia de
la ONU y el Tribunal Permanente de Arbitraje. Para
quien quiera saber más sobre la historia, la exposición (gratuita) en el centro de visitantes es muy
recomendable.

La Haya es, desde hace cuatro siglos, el lugar
de residencia y trabajo de los Oranjes. Esta historia de realeza es algo que se percibe en todas
partes. El palacio de Noordeinde, el palacio de
trabajo del rey Willem Alexander, está situado
en una de las calles comerciales más prestigiosas de La Haya. Cuando el rey está presente, la
bandera ondea. Regularmente, los miércoles
por la mañana, llegan los embajadores recientemente nombrados al palacio de Noordeinde
para entregar sus cartas de credencial al rey.
Todo ello se produce con mucho ceremonial.

Guía gratuita de la ciudad

Ciudad junto al mar

Gobierno central

Scheveningen, Kijkduin y la playa Zuiderstrand entre
medio: la costa de 11 kilómetros añade a La Haya
algo extra que todas las otras ciudades holandesas
no tienen. A sólo quince minutos del centro histórico
de la ciudad. Siempre hay algo divertido que hacer:
en el espigón, en la noria gigante o en festivales o
eventos deportivos durante el Beachstadium. Sin
embargo, también puedes asistir la escuela de surf o
pasear por el paseo marítimo. Y por la noche, puedes
disfrutar de la puesta del sol desde un chiringuito o
puedes salir a cenar por el puerto.

El Binnenhof, la sala de los caballeros, la
Pequeña Torre del Primer Ministro y el Hofvijver
son algunos de los lugares más reconocibles de
toda Holanda. Por la famosa puerta de entrada
del histórico Binnehof, podrás entrar en pleno
corazón de nuestra democracia. Aquí tuvieron
lugar los sucesos más importantes de la historia de la patria. Pero también es donde se
construye el futuro.

Welcome to de Bijenkorf,
The Hague’s finest department store
De Bijenkorf promises a truly memorable shopping experience.
Home to exclusive brands such as Charlotte Tilbury, Burberry, Jimmy Choo,
Longines, Hugo Boss and Polo Ralph Lauren, the department store offers an
unrivalled assortment of cosmetics, fashion, jewellery, leather goods and more.

La herencia de Holanda

Fácil acceso en coche o
el tranvía 9

www.madurodam.com

*Válido únicamente con esta página hasta el 1 de agosto de 2020. No combinable
con otros descuentos y aplicable al precio de la entrada individual a Madurodam.

flyer_TCTBTH_7_talen_2019_def.indd 1
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Cultura
Destacado

Ubicado en La Haya

Wagenstraat 32, The Hague city centre
For opening hours, more information and other store locations:
deBijenkorf.nl/international

Mapa de la ciudad

denhaag.com
Amsterdam | Den Haag | Rotterdam | Amstelveen | Eindhoven | Utrecht | Maastricht

14-05-19 14:04
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Print adverteren: Travel Trade Manual
Omschrijving: de Travel Trade Manual biedt reisorganisaties alle benodigde toeristische informatie
en inspiratie voor een bezoek aan Den Haag. De gids bevat uitgebreide informatie over hotels,
musea, attracties, winkelen en restaurants in stad, evenals voorbeeldprogramma’s, een uitgebreide
plattegrond, facts & figures, een highlightskalender en praktische informatie. De Travel Trade Manual wordt jaarlijks in de zomer geactualiseerd.
Taal: Engels.
Doelgroep: reisbureaus, vervoersmaatschappijen, touroperators, incomings, wholesalers, verenigingen en alle andere (reis)organisaties die geïnteresseerd zijn om een (groeps)reis naar Den Haag
te maken.
Oplage: 1.000 exemplaren.
Advertentiemogelijkheden:
- 1/1 pagina ➇ (148 x 210 mm, staand. Aanleveren als certified pdf). Prijs: € 1.300,-.
Voorbeeld Advertentie ➇

5		 Online en print adverteren: Travel Trade

➇

Welcome to The Hague’s

destination

Travel Trade Manual
Salvatorre Ferragamo, Coach, Furla, Kenzo and Marc Jacobs,
the department store offers an unrivalled assortment of fashion, jewellery,
leather goods, culinairy delights and more.
Non-EU customers can get an instant tax refund on all purchases, powered by Global Blue.
De Bijenkorf is open seven days a week.

Online adverteren: thehaguetraveltrade.com

The Trade
The Travel
The Hague.

De Bijenkorf promises a truly memorable shopping experience. Home to exclusive brands such as

Wagenstraat 32 (city centre)

deBijenkorf.nl/international

thehaguetraveltrade.com

Travel Trade is de bewerking van de (inter)nationale reisindustrie en toeristische bedrijven op business-to-business-niveau. Dit betreft touroperators, reisorganisaties en intermediairs. De afdeling
Travel Trade van The Hague & Partners informeert gedetailleerd, onafhankelijk en betrouwbaar over
het toeristisch aanbod van Den Haag en geeft voorbeeldprogramma’s voor groepen en groepsactiviteiten op maat. Ook biedt de afdeling Travel Trade desgevraagd kosteloos promotiemateriaal,
tekst en beeld voor websites en brochures. Naast de vele gratis diensten, wordt ook een aantal
communicatiemiddelen ontwikkeld waarop geadverteerd kan worden.

shopping

Travel Trade Manual

finest

thehaguetraveltrade.com

Omschrijving: dé website voor de nationale en internationale reisbranche om informatie in te
winnen en inspiratie op te doen voor de mogelijkheden voor groepsreizen in Den Haag. De pagina is
onderdeel van denhaag.com w(gemiddeld 900.000 pageviews en 250.000 bezoekers per maand);
Taal: Nederlands, Engels en Duits.
Doelgroep: reisbureaus, vervoersmaatschappijen, touroperators, incomings, wholesalers, verenigingen en alle (reis)organisaties die geïnteresseerd zijn om een (groeps)reis naar Den Haag te maken.
Bereik: 6.000 unieke bezoekers per jaar.
Advertentiemogelijkheden:
- Banner op de Travel & Trade homepagina van denhaag.com (300 x 250 px in GIF of JPG).
Prijs banner per jaar: € 780,-;
- Advertorial op de Travel & Trade homepagina van denhaag.com (beeld met titel). Prijs advertorial
per jaar: € 1.040,-.
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Contact
The Hague & Partners
Prinses Beatrixlaan 582
2595 BM Den Haag

Business Development:
E: partners@thehague.com
T.: 070 361 88 88

twitter.com / vvvdenhaag
twitter.com / the_hague
twitter.com / @TheHagueCVB
/ thisisthehague
#thisisthehague

