
Dit is geen hotel, dit is thuiskomen. In een bad vol Brabant op z’n best. Waar alles en 
iedereen er is om het je naar de zin te maken. Vanaf het allereerste welkom tot het 
laatste tot ziens. Hier verblijf je niet, hier logeer je. Bij de familie Rademaker. In hartje 
’s-Hertogenbosch. Hoe centraal wil je het hebben?

 
Of u ons nu voor korte of langere tijd bezoekt, als toerist of als zakelijk reiziger, om te 
sightseeën of te shoppen, voor een bruiloft of een training, wij zien u graag. Met alle 
soorten van genoegen. Van de fijnste, state of the art uitgeruste kamers en zalen tot 
onze niet te versmaden brasserie Cé.

Hotel Central is uw ideale uitvalsbasis. Met het centrum aan uw voeten, de Sint-
Janskathedraal om de hoek, Het Noordbrabants Museum op een paar minuten, de 
Binnendieze in de buurt en landelijk Brabant op een steenworp. Wat ons betreft is heel 
Nederland van hieruit perfect te genieten.

Genieten op z’n ‘Bosch’
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GENIETEN OP Z’N ‘BOSCH’

Op zoek naar een bijzondere locatie met alles onder 1 dak? Dan 

is Golden Tulip Hotel Central dé perfecte locatie. Gelegen aan het 

sfeervolle, middeleeuwse marktplein in het hart van de stad! 

• Brasserie Cé 

• Tony’s bar en Moriaenbar

• Restaurant de Leeuwenborgh (voor private dining)

•  110 eigen parkeerplaatsen (incl. oplaadpunten voor elektrische 

auto’s en fietsen)

•  125 comfortabele hotelkamers, suites en penthouse

•  12 multifunctionele vergaderzalen (tot 250 personen)

•  De Hoofdwacht, 14e eeuwse gewelvenkelder 

•  Fitness

•  Gratis Wifi

• Borrel & Bites

• Muziek@Cé - Jazzy Sounds@Cé en Jazzy Cocktail@Cé

• Afternoon Tea@Cé

BRASSERIE CÉ

Brasserie Cé is het restaurant van Hotel Central. Hier presenteren 

wij het beste van twee werelden, het lekkerste van de Brabantse 

én de internationale keuken, alles bereid met verse ingrediënten, 

bij voorkeur uit de regio, met liefde voor het seizoen en aandacht 

voor de herkomst, om het u in elk opzicht naar de zin te maken, van 

dieetwens tot guilty pleasure, alles naar uw smaak en in uw tempo, 

dit is thuiskomen voor bourgondiërs, welkom in de huiskamer van 

’s-Hertogenbosch.

BEREIKBAARHEID

Door onze centrale ligging zijn we echt heel makkelijk bereikbaar. 

Uw auto parkeert u tegen gereduceerd tarief in de afgesloten  

parkeerkelder van parkeergarage De Tolbrug tegenover het hotel. 

Uw trein stopt op ’s-Hertogenbosch Centraal van waar u in 8 minuten 

naar onze receptie wandelt. Welkom bij Hotel Central!

INFORMATIE EN/OF RESERVEREN? 

Bel ons via 073-6.926.926 of mail ons info@hotel-central.nl
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Playtime, Anytime


