
 

Routebeschrijving per auto 

 

Crowne Plaza Den Haag - Promenade is zeer gemakkelijk te bereiken zowel met de auto als met het 

openbaar vervoer.  

 

Met de auto vanaf de A44: u houdt de borden Den Haag/ Scheveningen aan. Daarna rijdt u in de richting 

van Kijkduin/Scheveningen. Aan uw rechterkant passeert u Madurodam en het van Stolkpark met de 

grote waterpartij. Aan uw rechterkant ziet u het Crowne Plaza Den Haag- Promenade. 

 

Vanaf de A12 houd u de borden Den Haag/ Scheveningen aan. Daarna rijdt u in de richting van 

Kijkduin/Scheveningen. Aan uw rechterkant passeert u Madurodam en het van Stolkpark met de grote 

waterpartij. Aan uw rechterkant ziet u het Crowne Plaza Den Haag- Promenade. 

 

Routebeschrijving per openbaar vervoer 

 

Vanaf Station Hollands Spoor neemt u tram 1 richting Scheveningen Noorderstrand. U stapt uit bij de 

halte World Forum, vanaf deze halte is het 2 minuten lopen naar het Crowne Plaza Den Haag - 

Promenade.  

 

Vanaf Den Haag Centraal neemt u tram 17 richting Statenkwartier. U stapt uit bij de halte Johan de 

Wittlaan. Vanaf deze halte is het 3 minuten lopen naar het Crowne Plaza Den Haag -  Promenade. 

 

 



 

 

Directions by car 

Crowne Plaza Den Haag - Promenade is easily accessible by car and by public transfer. For the guests 

who arrive by airplane we are willing to assist you by arranging a pickup service at Schiphol Airport or 

Rotterdam Airport. 

 

By car from the A44: you follow the signs Den Haag/ Scheveningen aan. After these signes you follow 

the direction of Kijkduin/Scheveningen. On your right side you will pass Madurodam and the van 

Stolkpark with the large pond. When you have past the pond you will see our hotel on your right side. 

 

When you come from the A12 you have to follow Den Haag/ Scheveningen. After these signes you 

follow the direction of Kijkduin/Scheveningen. On your right side you will pass Madurodam and the van 

Stolkpark with the large pond. When you have past the pond you will see our hotel on your right side. 

 

Directions by public transport 

 

Crowne Plaza Den Haag - Promenade is easy accessible by car and by public transfer. From Station 

Hollands Spoor you need to take tram 1 in the direction of Scheveningen Noorderstrand. You get out at 

stop World Forum, from this stop it is a 2 minute walk to the Crowne Plaza Den Haag - Promenade.  

 

From Central Station you need to take tram 1 in the direction of Statenkwartier. You get out at stop 

Johan de Wittlaan, from this stop it is a 3 minute walk to the Crowne Plaza Den Haag - Promenade. 


