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Muntgebouw Utrecht
Leidseweg 90
3531 BG Utrecht
reserveringen@regardz.nl
www.regardz.nl

ALGEMENE INFORMATIE
Het Muntgebouw is dé plaats voor het organiseren van elke bijeenkomst. Het Rijksmonument is de
plek waar alle euromunten worden geslagen. Dus letterlijk en figuurlijk een locatie van waarde. Het is
een prachtig decor voor uw evenementen. De brede gangen en indrukwekkende trapportalen zorgen
er voor dat uw bijeenkomst een bijzondere bijeenkomst wordt. Wat de aard, de vorm en het doel
van uw bijeenkomst ook mag zijn, de zalen van het Muntgebouw bieden een uitgebreid scala aan
mogelijkheden met comfort en geavanceerde techniek.
PRIJSINFORMATIE
VERGADERARRANGEMENTEN

ZAALINFORMATIE
Vergaderzalen

Capaciteit per opstelling

Aantal

U-vorm

Carré

1

60

40

School

Cabaret

Theater

80

150

Blok

4-uurs

8-uurs

€ 45,00

€ 82,50

Prijzen zijn vanaf-prijzen en inclusief btw
1

35

Prijzen geldig t/m: 31-12-2016
1

20

24

34

8

15

Zaalhuur per uur ook mogelijk
1
1

72

300

1

24

24

30

45

1

25

16

24

30

Vergaderarrangementen zijn inclusief
catering, zaalhuur, flipover en beamer
(beamer niet in 2-uurs)

BIJZONDERHEDEN
Het bijzondere aan Muntgebouw Utrecht is de unieke locatie op een
bijzondere historische plek! De lange en rijke geschiedenis van dit
monumentale pand begint omstreeks 1900 en behoort sindsdien
tot de mooiste gebouwen in Utrecht. De locatie is op steenworp
afstand gelegen van de jaarbeurs, maar toch in de luwte van de
rijke historische omgeving met haar prachtige grachten en statige
herenpanden.

BEREIKBAARHEID
Nabij de A2, Utrecht, Amsterdam

Goed bereikbaar per OV. Het is ong. 10 min lopen vanaf Utrecht
CS. Neem bus 7 richting Kanaleneiland of de tram richting
Nieuwegein/Ijsselstein. Stap uit bij halte Graadt van Roggenweg.
Parkeerplaats P1 Jaarbeurs. Vanaf hier is het ongeveer 5 min
lopen naar het Muntgebouw.

Boek deze locatie direct online op
regardz.nl, reserveer via ons gratis
nummer 0800 - 250 60 60
(ma-vrij: 08 -18 uur) of mail naar
reserveringen@regardz.nl.

