
Madurodam Events

60.000 madurodammertjes zorgen 
voor een perfect evenement

alle opbrengsten van madurodam 
gaan naar goede doelen!

in het nieuwe madurodam kan elke zaal 
naar uw wensen worden aangepast

madurodam events
Heel Nederland staat klaar voor uw organisatie



Een eventlocatie met uitzicht over heel Nederland
Dit kan alleen in Madurodam. 
Daar komen teambuilding en een dag  
plezier maken prachtig samen.

Het nieuwe Madurodam heeft smaakvolle 
zalen voor grote en kleine bijeenkomsten.
Met als intermezzo een tailormade bezoek 
aan het totaal vernieuwde park.

Madurodam Events kan een route door het 
park samenstellen die precies bij het karak-
ter van uw organisatie past. 
Van super technische multinational tot de 
sociale sector; Madurodam biedt altijd origi-
nele en relevante aanknopingspunten. 

Speciale bedrijfsarangementen
We zijn bekend van onze miniaturen en hun 
verhalen, maar je kunt ook heel groot uit-
pakken in het nieuwe Madurodam. 

Je leert collega ‘s beter kennen tijdens ver-
rassende groepsactiviteiten, denk aan:

-  Smartphone Challenge. Een spannend 
spel waarbij je telefoon en samenwerking 
voorop staan.

-  Creatieve Workshop. Zoals een graffiti 
tekening maken voor op kantoor.

-  Ik hou van Holland. Test je kennis van  
Nederland in deze quiz.

het ziet er niet alleen goed uit 
maar het smaakt ook 
nog eens heel lekker



Een eventlocatie met uitzicht over heel Nederland
Handig om te weten
-  De bereikbaarheid met OV is uitstekend en 

we hebben een groot eigen parkeerterrein.
-  Scheveningen ligt om de hoek.
-  We hebben prijsafspraken met hotels in de 
buurt van Madurodam.

-  Onze chef-kok kookt de sterren van de 
hemel: van lunchbuffet tot drie gangendiner!

We denken graag 
met u mee over  
speciale wensen. 
Voor alle  
congressen, vergaderingen,  
diners, recepties en feesten 
biedt Madurodam  
ongekende mogelijkheden.

Meer weten over onze 
mogelijkheden en prijzen?
Neem contact op met:

Madurodam Events
George Maduroplein 1
2584 RZ Den Haag
T +31 (0)70 416 24 19
events@madurodam.nl
www.madurodamevents.nl

koppel je evenement
aan hollandse highlights



madurodam events
George Maduroplein 1, 2584 RZ Den Haag, T +31 (0)70 416 24 19

events@madurodam.nl  www.madurodamevents.nl

laat je inspireren 
door nederland

50, 200 of 1200 personen, we bieden 
altijd een evenement op maat

de leukste themafeesten
voor bedrijfsuitjes!

de opbrengsten gaan naar 
goede doelen, heel mvo!

de locatie met uitzicht 
over heel nederland

je beleeft hier alles wat 
nederland zo bijzonder maakt

perfect bereikbaar met het ov
plus een enorm parkeerterrein!

koppel je evenement
aan hollandse highlights


