


Hartelijk dank voor uw interesse in Grand Hotel Karel V!

Elke dag vinden bij ons evenementen plaats: van intieme zakendiners, workshops en internationale 

congressen tot bruiloften en familiediners. Voor al uw evenementen biedt Grand Hotel Karel V in Utrecht 

mooie oplossingen in een historische setting. 

Onze locatie herbergt zalen en ruimtes van diverse omvang, met een capaciteit tot 150 personen. Wij 

hebben de luxe om onze gasten 13 zalen en meerdere terrassen aan te bieden – zonder uitzondering 

met een unieke, eigen geschiedenis.

Op culinair gebied zijn er mogelijkheden voor een gastronomische of bistronomische invulling, waarbij 

ambacht en eerlijke ingrediënten een hoofdrol spelen. Wij kiezen bewust voor het werken met onze 

lokale helden. De nauwe samenwerking met deze lokale leveranciers, toegewijde producenten, eerlijke 

vissers en slagers maakt het verschil en samen met hen staan wij voor kwaliteit.

Met heel veel plezier helpen wij u uw event tot een succes te maken.

U bent van harte welkom ons hotel te bezoeken voor een rondleiding en het bespreken van uw wensen. 

Voor meer informatie, het aanvragen van een passende offerte of het maken van een afspraak kunt u 

terecht bij ons Events team op 030-233 75 50 of via events@karel5.nl

Voor meer informatie over de historie van onze locatie verwijzen wij u graag naar www.karelv.nl



KOFFIE, THEE & PATISSERIE

Naast bovenstaande mogelijkheden bieden wij de mogelijkheid gebak of taart op maat voor u te verzorgen. 

Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een taart met tekst of foto. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

KOFFIE & THEE
Genieten van een heerlijke espresso, cappuccino, 

onze selectie theesoorten, verse kruidenthee en 

koekjes

Per persoon 6,50

PATISSERIE
-    Divers gebak van Bond & Smolders

-    Hollands appeltaartje

-    Haver-rozijnen koek

-    Double chocolate koek

-    Citroen cake

-    Klassieke muffin
-    Brownie

-    Chocoladereep karamel-zeezout

6,50

6

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

3,50



FINE FOOD LUNCH BUFFET
Geserveerd in De Refter 

De fine food lunch bestaat uit:

- Soep van het seizoen

- Luxe belegde sandwiches

-  Wraps

-  Van Dobben kroket

-  Verschillende salades

-  Boerenyoghurt met gedroogde vruchten

-  en noten

-  Fruit van het seizoen en fruitsalade

-  Mini dessert

En diverse dranken:

- Koffie en thee
- Verse fruitsappen en smoothies

-  Zuiveldranken

-  Infused water

Per persoon 32,50

De Refter, de zaal van het Restaurant, is

vernoemd naar de vroegere benaming van

de gemeenschappelijke eetzaal in het

klooster. Zo nuttigden de monniken ook hier in 

deze zaal de maaltijden in de 14e eeuw.

FINGERFOOD LUNCH
Geserveerd in de zaal, op De Graanzolder of in 

de tuin

De fingerfood lunch bestaat uit:

- Diverse rijkelijk belegde broodjes, sandwiches  

 en wraps

- Salade van de dag

- Hartig item van de chef

- Fruit van het seizoen

- Mini dessert

En diverse dranken:

- Verse fruitsappen en smoothies

-  Zuiveldranken

Per persoon 28

De fingerfood lunch kan naar wens

worden aangevuld met per persoon:

- Soep van de chef

- Truffel tortellini

- Broodje kroket met mosterdmayonaise

- Saucijzenbroodje

- Kaasbroodje

- Quiche met spinazie, tomaat en kaas

- Hollandse radijsjes met kruidendip

- Shake met seizoensfruit en honing

- Luxe fruitsalade met zes soorten fruit

- Kaasplankje

7 

8

7

5

5

6

4,50

5

6

9

LUNCH

Heeft u een dieetwens of allergie? Laat het ons weten.



AFTERNOON TEA

Ontvangst:

Een glas Mimosa

Hartig:

-   Klein romig soepje

-   Petit “steak tartare”

-   Saucijzenbroodje van Bond & Smolders

-   “Crab roll“  

-   Sandwich avocado & spicy roomkaas

-   Sandwich gerookte zalm

-   Sandwich salade van hoeve eitjes

Zoet:

-   Macarons 

-   Brownie  

-   Scone, clotted cream, jam 

-   Petit four “Bavarois” 

-   Madeleine

-   Praline

-   Tartelette met fruit

Hierbij serveren we verse kruidenthee.  

De zoetigheden worden verzorgd door onze Patissier.

Per persoon 42



DRANKEN

ALCOHOLVRIJE DRANKEN
-    Koffie/thee compleet
-    Koffie
-    Cappuccino

-    Melk of karnemelk

-    Frisdrank

-    Vruchtensappen

-    Verse jus d’orange

-    Smoothie van seizoensfruit

-    Groentesmoothie

 

 

BRONWATER
-    Mineraalwater p.p.

-    Infused water 1 liter

ALCOHOLISCHE DRANKEN
-    Port, sherry, vermouth

-    Huiswijn 

-    Huiswijn

-    Alcoholvrije wijn

-    Champagne

-    Champagne

-    Prosecco 

-    Prosecco

-    Alcoholvrije sekt

-    Alcoholvrije sekt

-    Kir Royal

-    Spoom

-    Bier van de tap

-    Alcoholvrij bier

-    Speciaal bieren

-    Wijnen van onze wijnkaart

per glas

per glas

per fles
per fles
per glas

per fles
per glas

per fles
per glas

per fles
per glas

per glas

per glas

per fles
op aanvraag

op aanvraag

5,50

5,25

27

27

12,50

73

7,75

39

6,50

35

13

9,50

3,75

4,25

6,50

3,50

3,75

3,50

3,50

4,50

5,50

5

5,50

3,50

6,00



FINGERFOOD INSPIRED
BY BISTRO  per set 15

-    Mini Hollandse garnalencocktail

-    Mini pita Karma Kebab

-    Steak tartaar met crème van piccalilly

-    Komkommergazpacho

FINGERFOOD INSPIRED
BY GASTRO  per set 18

-    Krokantje van zeewier en ricotta

-    Zeeuwse oester Karel 5

-    Bakworst van Dick van Schip met paling

-   Gebrande noten & roomboter zoutjes

-   Gemarineerde olijven met verse kruiden

-   Hollandse radijsjes met kruidendip

-   Brood met dips  

-   Hollands plankje; kaas, worst en olijf 

-   Kaas van Peterse met Savoramosterd

-   Ossenworst met zoetzuur

-   Charcuterie van Nederlandse bodem

-   Blini met huisgerookte zalm 

-   Falafel met hangop en olijf 

-   Crostini met Oudwijker Colosso en vijg

-   Steak tartaar met crème van piccalilly

-   Mix van luxe koude hapjes

-   Amuse van de Chef 

-   Ambachtelijke bitterballen

-   Nederlands bittergarnituur 

-   Gefrituurde luxe kaasstengel  

-   Mini loempia met sriracha 

-   Gefrituurde garnaal met chili

-   Krokante kip

4,50

6,50

4,50

6,50

7,50  

8

8

9

4

4

4

4

16

5

11

15

11

11

11

11

per portie

per portie

per portie

per portie 

per portie 

per portie

per portie

per portie

per stuk

per stuk

per stuk

per stuk

5 stuks

per stuk

8 stuks 

12 stuks

8 stuks

8 stuks

8 stuks

8 stuks 

 

SNACKS



RESTAURANT KAREL 5

Menu

4-gangen 80 (zonder  )

5-gangen 95

Wijnarrangement

37,5

47,5

COLLECTIE "VLEES NOCH VIS"

Op tafel

Brood van Bond en Smolders met boter van Bordier

Amuses

Koolrabi & aardappel 

Waterkers, ui, geelwortel, ei

Artisjok

Barigoule, wier, mosterd, zwarte truffel

Tussendoor...

Ceci n'est pas une huitre 

Plankton, oesterblad, prezzemolo

Warmoes 'als ravioli' 

Consommé van gegrilde knol, olie van gagel 

Paprika 

Daslook & asperge, knolselderij, pompoenpit,  

bieten balsamico 

 

Internationale en Nederlandse kazen  supplement 18

Selectie van Frederic van Tricht

Ode aan de fruittelers 

Tribute no. 1 Kersen

Tribute no. 2 Aardbeien

Paris-Brest tartellette aux fruits & de Domtoren

COLLECTIE ' 'OMNIVOOR''

Op tafel

Brood van Bond en Smolders met boter van Bordier 

Amuses

Noordzee krab 

Vleestomaat, st. Jans ui, daslook,  

consommé clair van krab

Artisjok

Barigoule, wier, mosterd, zwarte truffel

Tussendoor...

Royal Belgian Caviar 'Osietra',  

rauwe makreel, sereh, meloen

Oosterschelde oester 'HK46' 

Waterkers, Cabosse cacaofruit,  

schelpjes van de barbecue

Nederlands lam van Ter Weele

Filet en rack, tortilla van Taiyari, mole,  

sour corn relish, Huacatay

 

Internationale en Nederlandse kazen  supplement 18

Selectie van Frederic van Tricht

Ode aan de fruittelers 

Tribute no. 1 Kersen

Tribute no. 2 Aardbeien

Paris-Brest tartellette aux fruits & de Domtoren

Inclusief aperitief, wijnarrangement, mineraalwater, 

koffie & friandises

4-gangen 135

5-gangen 160 



INSPIRED BY RESTAURANT

Heeft u een dieetwens of allergie? Laat het ons weten.

ELEGANT MENU

Brood van Bond en Smolders en boter van Bordier 

Amuse om mee te starten

Zeebaars "1001 nacht" 

Rozenblad, saffraan, knolselderij, scheermes

Oosterschelde oester 'HK46' 

Waterkers, Cabosse cacaofruit,  

schelpjes van de barbecue

Parelhoender

Raapstelenpesto, paprika, gezouten sinaasappel

Internationale en Nederlandse kazen 

Selectie van Frederic van Tricht

Aardbeien

Witte chocolade, zwarte olijf, Griekse basilicum

Menu

4-gangen 75 (zonder  )

5-gangen 85

EXPERIENCE MENU

Brood van Bond en Smolders en boter van Bordier 

Amuse om mee te starten  

Koolrabi & aardappel

Waterkers, ui, geelwortel, ei

Artisjok

Barigoule, wier, mosterd, zwarte truffel

Punt paprika

Daslook, asperge, knolselderij, pompoenpit, bieten 

balsamico 

Internationale en Nederlandse kazen  

Selectie van Frederic van Tricht

Aardbeien

Witte chocolade, zwarte olijf, Griekse basilicum

Inclusief aperitief, wijnarrangement, mineraalwater, 

koffie & friandises

4-gangen 120

5-gangen 145 

Wijnarrangement

37,5

47,5



BISTRO KAREL 5

MENU MARKETENTSTER
Voor groepen tot en met 15 personen kunt u ter plaatse uw keuze maken uit 

het menu. Voor groepen vanaf 16 personen verzoeken wij u 1 menukeuze 

voor het gehele gezelschap 3 dagen van tevoren door te geven. 

Noordzee mul 

Kort op de huid gebakken, caponata, oesterblad en vinaigrette van vlier

of

Kalf & crème van paling

Dun gesneden kalfslende met zwarte knoflook, jonge scheutjes 

of

''Salade verte''

Groene groenten, slasoorten en kruiden, vinaigrette met schapenyoghurt, 

gerookte graantjes

Tomaat 'tatin' 

Met sesam, burrata, vinaigrette van tomaatazijn, stadshoning, oxalis

   

Schol op de graat gebakken

Beurre noisette met kappertjes, Opperdoezers

of

Nederlandse lamsbout

Geroosterd, zilte groentes, venkel, jus met munt en argan 

of

Zomer cassoulet 'Louisa' 

Boontjes, rookwortel, gepofte tomaat, Rotterdamse soja, verveine

Blueberry pie

Rood fruit sorbet, sereh

 

Heeft u een dieetwens of allergie? Laat het ons weten.

Wijnarrangement

3 glazen 23

4 glazen 28

Inclusief begeleidende wijnen, mineraalwater,  

koffie en friandises

3-gangen 70

4-gangen 80

 Menu

 3-gangen 42 (zonder )

 4-gangen 48



INSPIRED BY BISTRO

Heeft u een dieetwens of allergie? Laat het ons weten.

Voor groepen verzoeken wij u 1 menukeuze voor 

het hele gezelschap 1 week van te voren door te 

geven. U heeft daarbij de keuze uit 3 voorgerechten 

en 3 hoofdgerechten. Uiteraard houden wij 

rekening met doorgegeven dieetwensen.

Uw diner afsluiten met een dessert buffet?

10 per persoon - in plaats van een dessert

Uw diner uitbreiden met een fijne selectie kazen?

12,50 per persoon

7,50 per persoon - in plaats van een dessert

CHEF’S MENU 

Een maandelijks wisselend menu.

Menu

3-gangen 42

4-gangen 48 

5-gangen 55

Wijnarrangement

3 glazen 23

4 glazen 28

5-glazen 33

Menu

3-gangen 42 (zonder ) 

4-gangen 48

Inclusief begeleidende wijnen, mineraalwater,  

koffie en friandises

3-gangen 70

4-gangen 80

Wijn

3 glazen 23

4 glazen 28

Noordzee mul 
Kort op de huid gebakken, caponata, oesterblad en vinaigrette van vlier 

of
Kalf & crème van paling

Dun gesneden kalfslende met zwarte knoflook, jonge scheutjes 
of

''Salade verte''
Groene groenten, slasoorten en kruiden, vinaigrette met schapenyoghurt,  

gerookte graantjes

Tomaat 'tatin' 
Met sesam, burrata, vinaigrette van tomaatazijn, stadshoning, oxalis

   

Schol op de graat gebakken
Beurre noisette met kappertjes, Opperdoezers

of
Nederlandse lamsbout

Geroosterd, zilte groentes, venkel, jus met munt en argan 
of

Zomer cassoulet 'Louisa' 
Boontjes, rookwortel, gepofte tomaat, Rotterdamse soja, verveine

 

Blueberry pie 
Rood fruit sorbet, sereh

LUNCH MENU
Dagelijks wisselend 2 gangen lunch menu

Per persoon  36



GASTRO
Shiso & radijs

Rauwe zeebaars en bergamot

Royale st. Germain

Kruizemunt, gerookt broodkruim

Bouquet © Leon Mazairac

Signatuur met 15 soorten groenten

Noordzee krab

Vleestomaat, st. Jans ui, daslook

 

Nederlands lam

Tortilla van Taiyari, mole, sour corn relish, Huacatay

Internationale en Nederlandse kazen  

Selectie van Frederic van Tricht

Aardbeien 

Witte chocolade, zwarte olijf, Griekse basilicum

Menu

7-gangen 85

WALKING DINNER

BISTRO
Noordzee mul 

Caponata, oesterblad, vinaigrette van vlier

    

Kalf & crème van paling

Zwarte knoflook, jonge scheutjes
    

''Salade verte''

Vinaigrette met schapenyoghurt,  

gerookte graantjes

 

Tomaat 'tatin' 

Sesam, burrata, honing

Nederlandse lamsbout 

Geroosterd, venkel, munt

Oude kaas

Brioche, abrikoos

  

Blueberry pie

Rood fruit sorbet, sereh

 

Menu

6-gangen 56

7-gangen 61

Heeft u een dieetwens of allergie? Laat het ons weten.



DINER BUFFET

KLASSIEK BUFFET
Geïnspireerd door het seizoen heeft onze Chef het onderstaande buffet voor u samengesteld. 

42,50 per persoon

- Diverse broodsoorten

- Aangezuurde room en kruidenolie

- Verse kruidenroomboter met knoflook

- Charcuterie 

- Tomaat “carpaccio'', basilicum olie, ricotta

- Salade van La Ratte aardappel met shiso 

- Coleslaw met pepers uit het Westland

- Mesclun salade met frambozenvinaigrette 

- Scholfilet in kruidenkorstje met mosterdsaus
- Grote garnalen in pittige tomatensaus met feta

- Utregse balletjes in de jus met witbrood en krokante uitjes

- Kip spies, gerookte paprika

- Kalfswang met polenta

- Frites van de Goeij Koot met diverse sausjes

- Vers fruit

- Misérable taartje met mokka

- Cheesecake

Heeft u een dieetwens of allergie? Laat het ons weten.

DESSERTBUFFET
Assortiment zoete desserts van onze Patissier

Per persoon 12,50

KAASBUFFET
Een fijne selectie kazen

Per persoon 12,50



BARBECUE

WINTER BBQ
Ontvangst met Glühwein

Om te starten:

-    Soep van knolselderij en truffel

Van de grill:

-    Scandinavisch vispakketje met mosterd en dille

-    Gerookte ganzenborst

-    Grove rookworst van de barbecue, gelakt met  

 stroop 

-    Speklap van Veluws wildzwijn

-    Pakketje winterpeen met kruidkoek en   

 groentejus

Bijgerechten:

-    Stoofperen

-    Salade van vergeten groenten

-    Roodlof salade  

-    Grove frieten

-    Boerenbrood

 

Supplement:

-    Marshmallows

-    Kaasfondue

-    Reerug of hert

ZOMER BBQ
Ontvangst met Kombucha van verveine 

uit eigen tuin

Om te starten:

-    Gazpacho van zomergroenten met lijnzaadolie

Van de grill:

-    Forelfilet in venkel van ‘t Smallert
-    Gerookte eendenborst

-    Merguez van Hollands lam 

-    100% rund burger van dubbeldoelkoe

-    Pakketje zomergroenten met kruiden en   

 schapenkaas

Bijgerechten:

-    Tomaat en paarse basilicum 

-    Salade van geroosterde zomergroenten

-    Gemengde salade  

-    Grove frieten

-    Boerenbrood

 

Supplement:

-    Marshmallows

-    Runderhaas

Heeft u een dieetwens of allergie? Laat het ons weten.

per persoon 55                              per persoon 55

4

5

12

4

12



Gravin van Meurs   12 14 6,5 6,5 3,2 37 350 550

Graaf van Egmond 12 13 6,5 6,5 3,2 37 350 550

Graaf Jan van Nassau 22 22 11 6,5 3,2 71 450 650

Graaf Willem IV 40 20 24 48 11 6,5 3,2 71 550 750

Hertog van Brunswijk 30 18 16 30 7,3 5 2,7 36 350 550

Hertog van Alva 30 18 16 30 7,3 5,6 2,7 41 350 550

Hertogen 40 22 26 50 7,3 10,6 2,7 78 550 750

De Graanzolder 60 50* 7,6 8,7 2,3 66 250 350

Gulden Vlies 6 4,5 4,5 3,5 20 300 500

Lodewijk Napoleon 12 7,5 4,5 3,6 34 300 500

Anna van Oostenrijk 32 32 30 16 18 30 20 7,7 7,7 3 60 450 650

Unico van Wassenaer 120 80 60 30 34 120 36 17,2 9,5 8,5 163 750 975

Maria van Hongarije 150 96 74 36 44 100 42 18,5 9 5,3 166 750 975

Graaf van Leicester 120 72 50 18 30 110 28 15 9,5 8,5 142 750 975

Bar & Lounge 20 8,2 8,2 3,5 67 ntb ntb

Restaurant 135 22,5 9,2 4,4 207 ntb ntb

Bistro 40 8,8 7,3 4,3 64 ntb ntb

Caves (I + II + III) 40 20 6,6 4,1 2,8 25** ntb ntb

I - 40  II - 30   III - 40

Kruidentuin 60 ntb ntb

Officierstuin 150 ntb ntb
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LOCATIE

CAPACITEIT

ZAALHUUR & CAPACITEIT

De volgende audiovisuele middelen zijn inbegrepen bij

de zaalhuur: 

-    LED scherm voorzien van draadloze ‘Clickshare’   
-    mogelijkheid of beamer met projectie scherm

-    Flipover

-    Conference box

* Walking dinner/Informeel    ** Afmetingen per Cave

Wij verzoeken u vriendelijk vooraf door te geven welke 

apparatuur u wenst te gebruiken.

 

1 dagdeel: maximaal 4 uur

2 dagdelen: maximaal 8 uur



6

12

18 203032

301632

GULDEN VLIES

LODEWIJK NAPOLEON

ANNA VAN OOSTENRIJK

1 Dagdeel 300  |  2 Dagdelen 500

1 Dagdeel 300  |  2 Dagdelen 500

1 Dagdeel 450  |  2 Dagdelen 650



96

72

36

18

100

110

150

120

74

50

44

30

42

28

34 3660120

1203080

MARIA VAN HONGARIJE

GRAAF VAN LEICESTER

UNICO VAN WASSENAER

1 Dagdeel  750  |  2 Dagdelen 975

1 Dagdeel  750  |  2 Dagdelen 975

1 Dagdeel 750  |  2 Dagdelen 975



40

20

BAR & LOUNGE

BISTRO KAREL 5

50*

60

DE GRAANZOLDER

1 dagdeel 250  |  2 dagdelen 350



60

175

KRUIDENTUIN

OFFICIERSTUIN

135

RESTAURANT



AUDIOVISUEEL

VERGADERZAAL
Standaard inclusief:

-    LED scherm voorzien van draadloze

-    ‘Clickshare’ mogelijkheid of beamer met
-    projectiescherm

-    Flipover

-    Conference box

WIFI
Wij bieden Wifi met een snelheid van 0,5 MB 
gratis aan. Extra bandbreedte van 4 MB kunnen 

wij op aanvraag vanaf 100 per dag voor u 

verzorgen.

ASSISTENTIE
Wij verlenen graag technische assistentie op uw 

verzoek. Richtprijs vanaf 95 per uur (minimaal 4 

uur).

MUZIEK
In verband met het monumentale karakter 

van het pand is versterkte muziek helaas niet 

toegestaan in onze zalen of tuin. We zijn 

gebonden aan een maximum van 60 decibel. 

In al onze zalen is een muziekinstallatie aanwezig. 

Hiermee kan achtergrondmuziek worden 

afgespeeld. Het is tevens mogelijk om een 

geluidsdrager met uw eigen voorkeursmuziek

aan te sluiten op de muziekinstallatie.

EXTRA MIDDELEN 
Wij vragen u vriendelijk ons vooraf te informeren welke 

apparatuur u wenst te gebruiken.

Per extra flipover 

Geluidsset  

Inclusief hand- of reversmicrofoon

Extra handmicrofoon  

Extra reversmicrofoon 

Tafelmicrofoon 

Speakerphone 

Bij meer dan 15 personen  

Laptop

Laserpointer/navigator

Videoconferentie

Livestream 

Podiumdeel 

70 x 150 cm

Piano 

Inclusief stemmen

Audio opzet op maat   

35

200

125 

125

50

125

Op aanvraag

150 

35

275 

 

Op aanvraag

50

Op aanvraag

Op aanvraag



BLOEMDECORATIE

Boeket bloemen

Vanaf 20 per stuk

Bloemstuk

Vanaf 25 per stuk

Statafelvaasje

Vanaf 15 per stuk

Kathederbloemstuk 

Vanaf 90 per stuk

Mocht u zelf bloemen willen verzorgen hieronder enkele suggesties:

Buitengewoon Bloemen

W: buitengewoon-bloemen.nl

E: mail@buitengewoon-bloemen.nl

T: +31(0)30 238 1111

Anneke Kapteyn

W: annekekapteyn.com

E: info@annekekapteyn.com

T: +31(0)30 251 0688



ROUTE & PARKEREN

Utrecht is bezig met een omvangrijk

centrumproject. De toekomst wordt prachtig:

met een doorgetrokken singel langs het hotel

en een directe loopverbinding met het

Station, Jaarbeurs en TivoliVredenburg. Deze

werkzaamheden leveren echter regelmatig

verkeershinder op.

Voor de meest actuele situatie verwijzen we u naar

www.goedopweg.nl

VANUIT AMSTERDAM (A2)
Neem afslag Utrecht Jaarbeurs, volg de borden

Centrum. Sla na de Daalsetunnel rechtsaf de

Catharijnebaan op. Na 1 kilometer ziet u het hotel

aan uw linkerhand. Sla bij het volgende stoplicht

linksaf. Over de brug neemt u de eerste afslag

links waarna u aan het einde van de straat het

parkeerterrein van Grand Hotel Karel V bereikt.

VANUIT ROTTERDAM, DEN
HAAG, ARNHEM (A12) EN
‘S-HERTOGENBOSCH,
BREDA (A2)
Neem afslag Utrecht Jaarbeurs, volg de borden

Centrum. Sla na de Daalsetunnel rechtsaf de

Catharijnebaan op. Na 1 kilometer ziet u het hotel

aan uw linkerhand. Sla bij het volgende stoplicht

linksaf. Over de brug neemt u de eerste afslag

links waarna u aan het einde van de straat het

parkeerterrein van Grand Hotel Karel V bereikt.

VANUIT HILVERSUM (A27)
EN AMERSFOORT (A28)
Neem afslag Utrecht Veemarkt, volg de

borden Centrum, daarna Station. Ga linksaf de

Catharijnebaan op. Na 1 kilometer ziet u het hotel

aan uw linkerhand. Sla bij het volgende stoplicht

linksaf. Over de brug neemt u de eerste afslag

links waarna u aan het einde van de straat het

parkeerterrein van Grand Hotel Karel V bereikt.

PARKEREN
Parkeerplaatsen op het hotelterrein zijn beschikbaar

voor overnachtende hotelgasten en gasten

van Restaurant Karel 5. Voor de organisatie

van een bijeenkomst in de zalen stelt het hotel

twee plaatsen per bijeenkomst ter beschikking.

In verband met beperkte beschikbaarheid

kunnen wij geen plaatsen garanderen. Overige

gasten verwijzen wij door naar de nabijgelegen

parkeergarage Springweg.

PARKEERGARAGE
Grand Hotel Karel V heeft een contractuele

inspanningsverplichting om gasten voor de zalen

en gasten van Bistro Karel 5 te verwijzen naar de

nabijgelegen parkeergarages.

- Volg Catharijnesingel

- Volg parkeerborden Springweg of Rijnkade

Om uw gasten te faciliteren kunnen we

desgewenst ‘tijdtegoedkaarten’ voor de
Springweg garage verzorgen (26 voor 6 uur

parkeren, 36 voor 24 uur parkeren, regulier

tarief is 4,80 per uur.) De Springweg garage

ligt aan de Strosteeg 83.



OPENBAAR VERVOER

Trein

Vanaf Schiphol is er een directe treinverbinding naar Utrecht Centraal,

een treinreis van nog geen 30 minuten. Het Centraal Station is

gelegen op 10 minuten loopafstand van Grand Hotel Karel V.

Looproute vanaf Utrecht Centraal

- Loop de stationshal uit en houd rechts aan

- Loop langs het station richting de trap, roltrap of lift

- Vervolg uw weg naar beneden en houd de route aan

- Neem de eerst afslag links en loop rechtdoor tot de   

 verkeerslichten

- Bij het verkeerslicht steekt u over

- Na de brug gaat u vervolgens direct rechtsaf

- Loop rechtdoor tot u, na ±150 meter,

 Grand Hotel Karel V aan uw linkerhand treft.


