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GRONINGEN NL

INFORMACIONS GENERALS REFERIDES ALS HOTELS, LES EXCURSIONS I AL
VIATGE FINS A GRONINGEN
HOTEL HAMPSHIRE GRONINGEN CENTRE
Radesingel 50 9711 EK GRONINGEN Nederland
Accés des de l’Estació Central de Groningen (Groningen Hoofdstation)
A peu aproximadament 10 minuts des de l’estació o en bus, amb Qbuzz linia 8 (andana bus [F]
primera parada després de l’estació (parada Trompstraat) aproximadament 3 minuts. L’hotel
està al límit de la ciutat vella, a pocs minuts a peu de la “Grote Markt”, el centre de la ciutat
vella. L’hotel no te restaurant, nomes serveix el desdejuni, que s’ha de reservar quan un
s’inscriu. Centre de massatge i de fitness. Wifi gratuït a tot l’establiment. Idiomes NL‐D‐GB a la
recepció. Molts restaurants, snack bars i bars al voltant. Possibilitat d’encarregar bosses de
picnic. El pàrking al centre es gairebé impossible o molt car, per tant aconsellem el Hampshire
Plaza pels que venen en cotxe.
Atraccions i cultura a prop de l’Hotel Hampshire Centre: Centrum Beeldende Kunst Groningen
a 0,1 km., Oosterpoor a 0,1 km., Holland Casino Groningen a 0,3 km., Grote Markt a 0,6
km.,Martinitoren a 0,6 km.,Groningen Museum a 0,7 km., Hoofdstation Groningen a 0,8 km.,
Rijksuniversiteit Groningen 0,9 km., Institut voor Kunst & Architectuurgeschiedenis a 1km. Et
Simplon Poppodium a 1,2 km.
HOTEL HAMPSHIRE PLAZA GRONINGEN
Laan Corpus den Hoorn 300 9728 JT GRONINGEN Nederland
Aquest hotel està situat a la zona de nova construcció amb al darrera el “Hoornsemeer”
(reserva natural). Accés des de l’Estació Central de Groningen amb el Qbuzz (andana després
de l’estació de bus) amb la línia 300 [M], 309 [R], 312 [N]. Després de la parada “van Ketwich
Verschuurbrug”, aproximadament 9 minuts a peu fins a l’hotel.
El divendres, dissabte i diumenge, hi ha una llançadora gratuïta (bus) entre l’Hotel
Hampshire Plaza i l’Estació Central, amb reserva.
Es per això que es important que ens comuniqueu la vostra hora d’arribada per tal de poder
reservar les llançadores necessàries.
Els voltants de l’hotel estan encara en construcció. L’Hotel Hampshire Plaza, la universitat i
dues empreses son els únics edificis existents. L’expansió de la ciutat es prevista durant els
propers 10 a 15 anys, mes pel moment es desert.
L’hotel serveix el desdejuni, que s’ha de reservar a la inscripció, igual que el dinar i el sopar
(buffet). Possibilitat d’encarregar bosses de picnic.
Piscina i benestar, terrassa, wifi gratuït a tot l’establiment. Idiomes NL‐D‐GB a la recepció.
Atraccions i cultura a prop de l’Hotel Hampshire Plaza: Grafisch Museum Groningen a 2,4 km.,
Hoofdstation Groningen a 2,7 km.,Groningen Museum a 2,8 km., Stadion Euroborg a 2,8 km.,
Nederlands Stripmuseum a 3,1 km., Centrum Beeldende Kunst Groningen a 3,2 km.,

Oosterpoort a 3,2 km., Holland Casino Groningen a 3,4 km., Martinitoren a 3,6 km. Et Simplon
Poppodium a 4,1 km.
Nosaltres aconsellem als participants a la CT a reservar aquí, ja que es on es faran les
reunions.
El pàrking es gratuït i sense cap problema.
El sopar de clausura es farà també a l’Hotel Hampshire Plaza, el transport d’anada i tornada
a l’Hotel Hampshire Centre està previst.
Per que 2 hotels diferents a 3,1 km. de distància?
El 2015 ja estava clar per nosaltres que la capacitat era molt petita. Els hotels que tenien
suficients habitacions no ens podien oferir mes que la meitat del deu contingent a causa de
contractes amb ministeris, la universitat, el centre mèdic universitari o les empreses. Això es
parcialment degut al creixement econòmic relacionat amb el petroli, a l’extracció de gas, però
també al “Eemshaven” (port). Altres possibilitats no es podien coordinar. Però el Hampshire
ens va fer una oferta vàlida per 14 mesos (fins el 01‐05‐2017) i l’hem pogut tancar.
Dos nous hotels d’altres cadenes estan en construcció i tindrien que estar acabats el setembre
de 2017 però tenim el risc de no tenir cap hotel, heus aquí la raó del que hem escollit.
Ara tenim dos entorns diferents, amb dos hotels del mateix grup, el que simplifica un cert
nombre de qüestions.
El Hampshire Centre es al límit de la ciutat vella i el Hampshire Plaza a tocar la reserva natural
del “Hoornsemeer” es perfecte per fer passejos i gaudir de la tranquil∙litat.
Informacions de viatge:
Indiqueu si us plau l’hotel escollit al formulari d’inscripció. Dues setmanes mes tard rebreu el
vostre compte i un bitllet vàlid des de l’Estació Central de Groningen.
Es possible també venir en avió, després en bus des de l’aeroport (Groningen Airport Eelde)
fins a l’Estació Central de Groningen.
ATENCIÓ ! Els trens no circulen entre Leer (Alemanya) i l’estació Central de Groningen ja que el
pont del ferrocarril ha quedat greument malmès per un vaixell. Està previst reemplaçar els
trens per autobusos exprés durant almenys 3 anys.

