
Herontdekt icoon

Elke steen vertelt zijn eigen verhaal en door ieder venster kijk je naar 
een ander verleden. Dit schiereiland tussen het water van de Oude en 
Nieuwe Delft herbergt historie. Je voelt nog de handelsgeest en ruikt 

de specerijen uit ‘de Oost’. Elke stap in dit herontdekte icoon neemt  
je mee door de tijd en iedere pas brengt je dichter naar de oorsprong 
van Delft… Vandaag begint het Arsenaal aan een nieuw hoofdstuk en 
een volgend leven. Wees welkom in Hotel Arsenaal om te feesten,  
vergaderen, overnachten, drinken en dineren. Voel de historie op  
het binnenplein, verdiep je in de spraakmakende verhalen en droom 
avontuurlijke dromen onder het karakteristieke balkenplafond van je 
sfeervolle kamer. Hotel Arsenaal Delft, een goed bewaard geheim!
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63 Hotelkamers Gastrobar De WapenkamerGratis wifi

Midden in historisch Delft

Patio

Een goed 
bewaard 
geheim

2 Authentieke eventzalen

Rijksmonument 

Parkeerplaatsen

Algemeen: +31 (0)15 – 205 20 90 

 receptie@hotelarsenaal.nl

ARSENAAL

5 min loopafstand vanaf het station



Superior Room
 Boxspring bedden (tweepersoons boxspring)
 Grootte 27 m2

 Dampf bluetooth speaker
 Badjas
 Iedere kamer heeft een unieke eigen stijl en inrichting  

 met uitzicht 
 Regendouche
 Uitzicht op de oudste grachten van Delft

Comfort Room
 Boxspring bedden (tweepersoons boxspring)
 Grootte 23 m2

  Deze intieme, rustige kamers bevinden zich aan de binnenzijde 

van ons hotel en kijken uit op de eeuwenoude binnenplaats

 Boutique style afgewerkt
  Regendouche

SuitePad: met deze tablet kun je telefoneren, informatie over Delft opzoeken,  
roomservice bestellen, wel of geen service aangeven en kamerinformatie bekijken.  Kamertypes
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Onze patio is de perfecte plek om na een lange dag even 
heerlijk bij te komen. Ervaar de rust midden in het  
bruisende centrum van Delft. Het heeft de ideale setting om  
te borrelen, (bedrijfs)evenementen of  sfeervolle trouwfeesten 
te organiseren en nog zoveel meer. De patio kan ook privé 
afgehuurd worden. 
Kortom, een echte hidden gem in de stad Delft.

Van historisch binnen 
naar rustiek buiten

Patio Begane grond  



Hotel Arsenaal is een icoon van Delft en een essentieel  
onderdeel van het stadsgezicht. Het letterlijk schilderachtige 
en ‘Vermeriaanse’ complex heeft een hoge (cultuur) 
historische waarde. Niet voor niets staat het te boek als 
Rijksmonument. Door de eeuwen heen kende het gebouw 
vele bestemmingen, bewoners en bezoekers. Hotel Arsenaal 
is een perfecte opslagplaats van rijke historie en hierdoor 
heeft het gebouw een voedzame bodem voor de groei van 
toekomstige plannen. De uitgelezen plek om te vergaderen! 
Informatie over opstellingen en capaciteit is te vinden op de 
laatste pagina.

Meetings & Events

‘Niet voor niets staat het  
te boek als Rijksmonument.’

Welkom in Gastrobar de Wapenkamer in het historische  
Hotel Arsenaal. Zo schrijven we begin 1600. Hotel Arsenaal  
herbergt vele kanonnen, vuurwapens, kogels en ander  
wapentuig. Niet alleen diende het pand als wapenopslag, ook  
werden er in dit Oost-Indisch pakhuis goederen als specerijen,  
katoen, koffie, thee en Chinees porselein op- en over geslagen. 
Een wapenkamer van waarde kun je wel stellen! Een plek 
waar je heerlijk kunt genieten van een goede wijnen in  
combinatie met luxe hapjes en met een knipoog naar de  
geschiedenis. 

Culinair genieten op 
een historische plek

Gastrobar de Wapenkamer Begane grond  
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Juist deze waarde hebben wij vandaag de dag terug laten 
komen in onze gastrobar. Geniet van spannende gin tonics 
die wij op smaak brengen met specerijen uit de Oost. 

Kom tot rust bij onze robuuste open haard en bestel een 
van onze eigen barista koffies en voel de handelsgeest 
terwijl je de specerijen uit de keuken tot je neemt! 

Proef de sfeer

Bar Begane grond  



Tafel opstellingenCapaciteits 
overzicht 

M2 Served dinner Buffet Boardroom U-shape Classroom

Blauwe zaal 81 80 50 34 31 39

Oranje zaal (Board Room) 81 - - 18 - -
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