Welkom in Utrecht

Hotel Mitland is een 4-sterrenhotel waar service en gastvrijheid de hoogste
prioriteit hebben. Moderne comfortabele kamers, een sfeervol restaurant,
prachtige terrassen aan het water en diverse voorzieningen om te sporten
en te ontspannen. Kortom: alle facetten voor een plezierig verblijf, zowel
zakelijk als privé.

Welcome to Utrecht

Hotel Mitland is a 4 star hotel where service and hospitality always have the
highest priority. Modern, comfortable rooms, an atmospheric restaurant,
attractive terraces on the waterfront, sport facilities and many other opportunities to relax. In short: all the elements for an enjoyable stay, whether it is
for business or leisure.

Stadshotel in het groen

Hotel Mitland ligt op een unieke locatie: midden in het groen, aan het water
en tegelijkertijd vlakbij het historische centrum van Utrecht.
Hotel Mitland kijkt uit over het oude Fort De Bilt en grenst aan een ruim
park. Door de bijzondere architectuur van het gebouw lijkt het alsof de
natuur rechtstreeks naar binnen komt.

A green city hotel

Hotel Mitland enjoys an unique location: surrounded by green, right on the
water and close to the historic centre of Utrecht.
Hotel Mitland has a view over the old Fort De Bilt and also borders a
beautiful and extensive park. The unique architecture of the building creates
an impression of unity with nature.

Alles aanwezig

Naast 141 luxe kamers en suites, waaronder een bruidssuite, beschikt
Hotel Mitland over Restaurant-Brasserie Vlonders. Voor vergaderingen en
congressen bieden wij zalen voor 3 tot 250 personen.
Om te ontspannen is er een zwembad met sauna, whirlpool en solarium. In
een aparte vleugel van het hotel vindt u onze bowlingbanen met een eigen
bar. Er is uiteraard meer dan voldoende parkeergelegenheid.

Extensive facilities

In addition to 141 luxury rooms and suites, including a bridal suite,
Hotel Mitland features also Restaurant-Brasserie Vlonders. For meetings we
offer conference rooms from 3 to 250 guests.
To relax, there is an indoor swimming pool with sauna, whirlpool and solarium. A separate wing of the hotel houses our bowling centre with its own
bar. Plenty of parking is provided.

Kamers en suites

Onze stijlvol ingerichte kamers zijn voorzien van alle comfort en
beschikken over een koelkast, air-conditioning, flatscreen tv, koffie- en
theefaciliteiten en een kluis. Vrijwel alle badkamers hebben een bad en
aparte douche.
WiFi is in het gehele hotel gratis beschikbaar. Voor een langer verblijf
bieden wij ruime luxe suites.

Rooms and suites

Our stylish decorated rooms are provided with every comfort including a fridge, air-conditioning, flatscreen tv, tea and coffee making
facilities and a safe. Practically all our bathrooms have a bath and
separate shower.
Free WiFi is available throughout the entire hotel. We offer spacious
luxury suites for longer stays.

Vergaderen

Door de gunstige ligging ten opzichte van diverse snelwegen is Hotel
Mitland een populaire vergaderlocatie. Ons vergader- en congrescentrum
omvat zalen en boardrooms voor 3 tot 250 personen. Allen beschikken
over daglicht en gratis WiFi.
De combinatie van hotel, restaurant en vergaderaccommodatie maakt het
hotel bij uitstek geschikt voor het organiseren van meerdaagse bijeenkomsten.

Meetings

Due to its convenient location, with easy access to several highways, Hotel
Mitland is a popular meeting venue. Our convention centre has conference
rooms and boardrooms for 3 to 250 participants. All rooms feature natural
daylight and free WiFi.
The combination of hotel, restaurant and meeting facilities makes the hotel
ideal for hosting multi-day meetings.
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Eten & drinken

Restaurant-Brasserie Vlonders ligt direct aan het water van
Fort De Bilt en is de ideale plek om privé of met zakenrelaties
te dineren. Het uitzicht, de gastvrije omgeving, de dagverse
producten en de mooie wijnen zorgen voor een perfecte middag
of avond. Aan de gezellige bar van het hotel kunt u terecht voor
een hapje en een drankje.

Food & beverages

Restaurant-Brasserie Vlonders is right on the Fort De Bilt
waterfront and is the ideal place to dine with business contacts
or in private. The view, the hospitable atmosphere, the fresh
dishes and a fine selection of wines ensure a perfect afternoon
or evening. The friendly hotel bar can also provide you with a
drink and a bite to eat.

Terrassen

De stijlvol ingerichte terrassen bieden de mogelijkheid om van de
prachtige natuur te genieten. ‘s Zomers kunt u hier, indien het weer
het toelaat, terecht voor ontbijt, lunch en/of diner. Ook onze vergaderzalen beschikken over ruime terrassen waar u gebruik van kunt
maken tijdens of na een vergadering of congres.

Terraces

Elegantly appointed terraces offer guests the chance to experience the
wonders of nature. In the summer, breakfast, lunch and/or dinner
can be served here. Also our meeting rooms have spacious terraces
which can be used during or after a meeting or conference.

www.mitlandbowlingutrecht.nl

Bowling

Sportieve ontspanning biedt Hotel Mitland in de vorm van
negen bowlingbanen. Deze zijn voorzien van automatische
scoreborden en in de avond is de baan sfeervol verlicht.
Voor, tijdens of na het bowlen kunt u een hapje of drankje
nuttigen in de gezellige bowlingbar of een van de zitjes op
de baan.

Bowling

Hotel Mitland offers the opportunity to relax with a game
in the form of a nine-lane bowling alley. These are equipped with automatic scoreboards and atmospheric lightning
in the evening.
You can enjoy a bite to eat and drink before, during or after
you bowl in the cosy bowling bar or at the lanes.

Ontspannen

Als gast van Hotel Mitland heeft u vrij toegang tot het zwembad, sauna,
stoombad en fitness. Tegen een kleine vergoeding kunt u gebruik maken
van het solarium of de whirlpools. Het zwembad heeft een prachtig
uitzicht over het water van Fort De Bilt en beschikt over omkleedcabines,
kluisjes én douches.

Relax

As a guest at the Hotel Mitland, you have free acces to the swimming
pool, sauna, steam bath and fitness. For a small fee you can use the solarium or whirlpools. The swimming pool offers a magnificent view over the
water of Fort De Bilt and is equipped with changing rooms, lockers and
showers.
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