
OP EN TOP GENIETEN VAN 
FRIESE GASTVRIJHEID
Post-Plaza Hotel & Grand Café • Via Via | Just a Room
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WELKOM 

HARTJE BINNENSTAD, MEER 
LEEUWARDEN DAN DIT WORDT HET 
NIET. GELEGEN AAN EEN VAN DE 
MOOISTE STRATEN VAN DE 
HOOFDSTAD VAN FRYSLÂN, STAAT 
POST-PLAZA HOTEL & GRAND CAFÉ 
EN VIA VIA | JUST A ROOM. 

WE ZIJN NATUURLIJK ERG 
BEVOOROORDEELD MAAR HIER  
WIL JE ECHT GEWEEST ZIJN!
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• Een unieke locatie met 156 hotelkamers 
•  5 event ruimtes geschikt voor 10 personen tot circa  

300 personen. Elke ruimte heeft een verhaal, geen doorsnee 
ruimte, geen eenheidsworst

•  Gedreven collega’s tijdens elk event, oprechte Friese gastvrijheid 
staat bij ons hoog in het vaandel.

•  Persoonlijke aandacht voor, tijdens en na elk event door 1 
contactpersoon.

• Niet de goedkoopste van de stad, maar zeker wel de beste! 
•  Fantastisch grootstedelijk en eigentijds Grand Café, met terras. 

Dé ontmoetingsplek van Leeuwarden 
• Kwaliteit in eten en drinken, waarbij smaak het allerbelangrijkste is.
•  Maatwerk, we regelen alles, samen met de beste leveranciers.

Kortom, een plek waar jouw groep zich  
onmiddellijk thuis zal voelen!
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POST-PLAZA HOTEL & GRAND CAFÉ

Een uniek Hotel & Grand Café, gevestigd in het oude Postkantoor van Leeuwarden. Van Post-Plaza is er 
maar 1. Niets is standaard en over elk detail hebben we nagedacht. Bij ons gaat het om het verhaal en 
de beleving. Als je onze gast bent geweest willen we namelijk dat je het thuisfront niet alleen laat weten 
hoe gaaf de stad Leeuwarden is, maar juist ook dat je in Post-Plaza bent geweest.

MEETING & EVENTS
Voorafgaand aan elk event wordt ieder detail besproken; van a tot z, alles moet kloppen! Je organiseert 
niet elke dag zoiets bijzonders en wij helpen je daar graag bij. Of het nu gaat om het organiseren van 
een baby- shower, de verjaardag van je partner, de maandelijkse teamsessie  of een productpresentatie. 
Binnen onze twee panden bevinden zich mooie ruimtes die we naar wens kunnen inrichten zodat jij 
altijd in de lead bent over hoe jij het wil. En juist in combinatie met tips & tricks + professionaliteit van 
onze kant is de verbinding gelegd! 

AL JARENLANG IS HET 

VOORMALIG OUDE 

POSTKANTOOR EN 

BANKGEBOUW VAN 

LEEUWARDEN HET 

DECOR VAN BLOEIENDE 

CREATIVITEIT EN HANDEL. 

POST-PLAZA HOUDT VAST 

AAN DEZE TRADITIE EN IS 

DAARMEE DE PERFECTE 

LOCATIE VOOR ELK EVENT.
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LEKKER ITE! Je komt bij ons om goed te eten en niet om te dineren. Als in 
een klassieke Franse brasserie serveren wij de gerechten op 
grote plateaus. Royaal, maar wel op één bord. Zonder opsmuk 
noemen wij dat. 

Jarst, onze chef, kookt graag met invloeden vanuit de 
Europese keuken, waarbij we als team af en toe een uitstapje 
maken buiten deze grenzen. Met als enige reden dat we gaan 
voor de lekkerste en allerbeste gerechten!
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Slapen is bijzaak

Over elk detail is nagedacht, van bedlampje, kussen, stopcontact tot televisie. Op de hotelkamers het 
beste bed, een fantastische regendouche en Wifi. Dat vinden we het allerbelangrijkste! Als je in Post-Plaza 
overnacht, kom je niet alleen om te slapen maar vooral om de stad Leeuwarden te ontdekken. In een 
stadshotel wil je niet op je hotelkamer blijven. Zeker niet als je het Grand Cafe van Post-Plaza hebt gezien.

WHEN BUSINESS MEETS PLEASURE

Als echte Leeuwarders weten wij natuurlijk als geen ander wat er te doen is in onze 
provincie en stad. Wij weten waar je geweest moet zijn. Na een persoonlijk gesprek 
doen we graag een aantal voorstellen zodat de activiteit precies past bij het doel van 
jouw bijeenkomst of gezellig samenzijn. 
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In september 2022 is Post-Plaza uitgebreid met  
74 slaapkamers. Het naastgelegen voormalig 
telefoon- en administratiekantoor van de PTT  
hebben we omgevormd tot een compleet nieuw hotel 
met een uniek eigen concept: Via Via | Just a Room. 
74 perfecte kamers van waaruit je Leeuwarden kunt 
ontdekken, slim ontworpen om aan de behoeften 
van de onafhankelijke reiziger te voldoen. Hier 
bieden wij frisse kamers met alle benodigdheden; 
een uitstekend bed, een luxe regendouche, fluffy 
handdoeken, grote ramen en supersnelle WiFi.

Via Via | Just a Room
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DIGITAL KEY
In plaats van in de rij te staan bij de receptie, ontvang je een e-mail met jouw digitale sleutel. 
Inchecken is niet nodig! Maar, indien gewenst, kunnen we ook een oldskool kamerpas aanmaken.

LIVING ROOM
Spreek af in de living room na een dag intensief vergaderen of voordat je met jouw collega’s het 
nachtleven van Leeuwarden gaat ontdekken. Gewoon ontmoeten, ontdekken en leven.

HOST
In de living room en in de shop vind je onze host. Hij/zij kan je helpen met vragen, je vertellen over de 
verborgen pareltjes van Leeuwarden, of om jouw ervaringen te delen.

SHOP
Verse croissants, boerenyoghurt en koffie om mee te nemen elke ochtend. Gewoon te koop in onze 
eigen winkel. De yoghurtbar is geopend van 7-11 uur in de ochtend. En natuurlijk zijn er 24/7 hapjes en 
drankjes verkrijgbaar om je trek te stillen. Van gezonde knabbels tot wijn in blik, wij hebben het!
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Legenda
1  Post-Plaza Hotel & Grand Café  

Tweebaksmarkt 25 – 27, 8911 KW Leeuwarden

2    Via Via | Just a Room  
Tweebaksmarkt 23, 8911 KW Leeuwarden

3  Neushoorn   
Ruiterskwartier 41, 8911 BP Leeuwarden

4  Blokhuispoort  
Blokhuisplein 40, 8911 LJ Leeuwarden

5  11stedenhal  
Fryslânplein 1, 8914 BZ Leeuwarden

6  Stadsstrand LWD – Suppen  
Sixmastraat 17, 8932 PA Leeuwarden

7  Oldehove  
Oldehoofsterkerkhof, 8911 DE Leeuwarden

8  De Tocht Musical  
Newtonweg 2, 8912 BD Leeuwarden

Afstanden
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• Amsterdam 140 km
• Utrecht 159 km
• Groningen 60 km
• Zwolle 92 km

• Skûtsjesilen Annage 18 km
•  Waddeneilanden – 

Harlingen Haven 28 km
•  Waddeneilanden – 

Holwert Haven 28 km

Waddeneilanden Harlingen



Nynke Steneker en Kirsten Veltman zijn onze adviseurs en experts op het 
gebied van events, zij staan tot je beschikking om er samen een geslaagd 
en op maat gemaakt evenement van te maken. Contact Nynke of Kirsten 
via nynkesteneker@post-plaza.nl of kirstenveltman@post-plaza.nl, 
of bel via 058-2159317.

Graag oant sjen yn Ljouwert! 

POST- PL A Z A HOTE L & GR AND C AFÉ

Tweebaksmarkt 27
8911 KW Leeuwarden

Telefoonnummer
058 - 215 93 17

info@post-plaza.nl
www.post-plaza.nl

Via Via |  Just a Room

Tweebaksmarkt 23
8911 KW Leeuwarden

Telefoonnummer
+31 58 203 71 33

hello@hotelviavia.nl
www.hotelviavia.nl


