
HOTEL MARKTSTAD &
GRAND CAFÉ RESTAURANT 
DE OOIEVAAR IN SCHAGEN



WELKOM BIJ HOTEL MARKTSTAD IN SCHAGEN!

In het hart van de West-Friese Noordkop, midden in het bruisende centrum van Schagen, op slechts een 

steenworp afstand van de Noordzeekust, staat het sfeervolle boutique hotel Hotel Marktstad waar comfort 

en gemak gegarandeerd is. Net als kwaliteit, gezelligheid, culinaire hoogstandjes en gastvrijheid!

GESCHIEDENIS
HOTEL MARKTSTAD

Het sfeervolle boutique hotel kent een lange en mooie 

geschiedenis. In 1750 werd aan de Markt ‘Huis Vredelust’ 

gebouwd. Dat gebeurde in opdracht van de bewoner van het 

Schager kasteel, de Graaf van Oultremont. Heel wat jaren erna, 

in 1910, werd het hotel verkocht en heeft het meer dan 100 

jaar Igesz geheten, naar de naam van de toenmalige bezitter. In 

2018 kreeg het hotel een nieuwe eigenaar die besloot om alles 

te renoveren. Deze renovatie heeft bijna twee jaar geduurd. 

Het hotel en restaurant ondergingen een volledige transfor-

matie en zijn in 2020 officieel geopend. Er zijn 65 moderne 

hotelkamers, een geheel vernieuwd restaurant en extra zalen 

voor evenementen. 

Sinds 14 maart 1893 is er tien dagen voor Pasen jaarlijks de 

Paasvee-tentoonstelling op de Markt in Schagen. Een schitte-

rend evenement dat gebaseerd is op het verleden.

HOTELKAMERS
HOTEL MARKTSTAD

Met de Markt in Schagen als voortuin, een levendig cen-

trum en de rust en groene omgeving van onze stadstuin 

is Hotel Marktstad de perfecte locatie voor een heerlijk 

nachtje weg!

Hotel Marktstad beschikt over 65 ruime en zeer com-

fortabele kamers, allemaal voorzien van verschillende 

uitzichten, belevenissen en in diverse prijsklassen. De 

4-sterrenkamers zijn standaard voorzien van uitstekende 

bedden, airconditioning, gratis wifi, een zitgedeelte en 

een Smart -TV. 

Er is voor iedereen een kamer naar wens! 

De keuze is namelijk groot. Voor kookliefheb-

bers zijn er kamers  beschikbaar met pantry. 

Bent u op zoek naar een rolstoelvriendelijke 

kamer of wenst u een extra ruime kamer die 

beschikt over een ligbad? Onze DeLuxe Suite 

is een hele ruime en sfeervolle kamer die ook 

zeer geliefd is voor de huwelijksnacht. 

Niet alleen onze hotelkamers ademen com-

fort, het hele hotel is van alle gemakken en 

luxe voorzien. U kunt sporten in de fitness-

ruimte, relaxen met een drankje in onze 

lounge of naar het sfeervolle restaurant voor 

een lunch, diner of uitgebreid ontbijtbuffet.



CAPACITEIT ZALEN

ZALEN
OPPER-
VLAKTE

IN M2

MAX 
AANTAL 
MENSEN

THEATER U-VORM SCHOOL CARRÉ

VERGADERING 1 37 m2 43 14 16 16

VERGADERING 2 42 m2 50 16 16 18

DE SERRE 143 m2 505 100 26 40 28

IGESZ 172 m2 415

DE OOIEVAAR 256 m2 380

Igesz + De Serre + De Ooievaar zijn te combineren: maximaal 1300 personen, totale oppervlakte: 570 m2.

DE ZALEN VAN
HOTEL MARKTSTAD EN 
DE OOIEVAAR

Hotel Marktstad en Grand Café Restaurant De Ooievaar zijn       

uitermate geschikt voor zowel de zakelijke als de particuliere 

markt. U bent niet de eerste die onze locatie bezoekt voor een 

bedrijfsbijeenkomst, een bruiloft of condoleance.

BEDRIJFSBIJEENKOMSTEN EN EVENEMENTEN 

Wij verwelkomen u en uw gasten voor elke bijeenkomst van één 

of meerdere dagen. Onze grootste zaal is 570 m2, de Serrezaal 

140 m2. Deze twee zeer sfeervolle zalen zijn van elkaar af te 

schermen. Hierdoor kunt u uw gasten (tot 1300 personen) altijd 

in een daartoe geschikte ruimte gastvrij ontvangen. De flexibele 

ruimte is zeer geschikt voor zowel uw zakelijke evenementen 

als de meer informelere bijeenkomsten. Zo wordt deze zaal o.a. 

gebruikt voor bedrijfsfeesten, conferenties en beurzen, reünies 

en bedrijfspresentaties. De Serrezaal wordt vaak gebruikt voor 

kleinere evenementen.

VERGADERINGEN EN OPLEIDINGEN

Ook voor vergaderingen en opleidingen heeft u bij ons volop 

keus in ruimtes. Zo bevinden zich in het hotelgedeelte twee 

moderne zalen die van alle gemakken voorzien zijn. Deze zalen 

zijn geschikt voor groepen tot 50 personen en hebben beschik-

king over een eigen pantry inclusief koelkast, gratis Wifi, diverse 

vergaderbenodigdheden en natuurlijk ontbreken de audiovisule 

middelen niet. Voor grotere gezelschappen wordt vaak gekozen 

voor de Serrezaal. Deze kijkt uit op onze mooie binnentuin met 

monumentale boom. Uiteraard wordt deze zaal ook met plezier 

voor u en uw gasten geheel naar uw wensen klaargezet met alle 

moderne benodigdheden.

RUIME PARKEERGELEGENHEID

Uw auto parkeert u op de parkeerplaats aan de overkant van 

Hotel Marktstad. Veilig, makkelijk en gratis!

CULINAIRE HOOGSTANDJES

Uw bijeenkomst is pas geslaagd als alles tot in de puntjes gere-

geld is. Dus naast kwalitatief goede en mooie ruimtes zorgen 

wij ook voor de inwendige mens met een heerlijk culinair aan-

bod. Voor iedere gast zal onze chefkok zijn liefde voor zijn vak 

tonen. Of het nu gaat om een uitgebreid 5-gangen diner, een 

snelle lunch of drankjes met lekkere borrelhapjes, onze chefkok 

en zijn team van Grand Café Restaurant De Ooievaar draaien er 

hun hand niet voor om. Ons gastvrije personeel is ervaren in het 

organiseren en verzorgen van kleine tot zeer grote evenementen. 

Zij doen er alles aan om van uw bijeenkomst een groot succes 

te maken. Uw gasten zullen nog lang positief napraten! Graag 

vernemen wij uw wensen, want niets is ons te gek.



GRAND CAFÉ RESTAURANT
DE OOIEVAAR

Ons restaurant is een plek voor bijzondere ontmoetingen 

tussen gewone mensen en voor gewone ontmoetingen 

tussen bijzondere mensen. Of u nu met zijn tweeën komt, 

met een groep of uw gezin, het restaurant is geschikt voor 

elk gezelschap vanwege de intieme zithoekjes en verschil-

lende grootte van tafels. 

In ons ruime Grand Café Restaurant willen wij u op een 

laagdrempelige en huiselijke manier laten genieten van 

ons kwalitatief hoogstaand en heerlijke eten en drinken. 

AMBACHTELIJK EN BIOLOGISCH

Alleen het beste is goed genoeg. De ingrediënten en 

producten die wij gebruiken worden geleverd door onze, 

veelal biologische, leveranciers uit de streek. Vlees is 

bijvoorbeeld afkomstig van boeren uit de regio bij wie de 

dieren op natuurlijke wijze kunnen opgroeien. Hierbij is 

veel aandacht voor kwaliteit van ruimte en voeding. De vis 

op onze kaart is afkomstig van de dagelijkse kleine aanvo-

er uit Den Oever en Den Helder.

Wilt u in alle rust buiten zitten? In onze knusse stadstuin 

“De Oude Boom” groeit de oudste monumentale boom 

van Schagen! Hier kunt u in de ochtendzon genieten van 

een drankje en een hapje. Wij steken hier bovendien met 

veel plezier de  barbeque voor u en uw gasten aan.

Grand Cafe Restaurant De Ooievaar is 

zeven dagen in de week geopend om te 

ontbijten, lunchen, dineren of te borrelen.

SCHAGEN
& OMGEVING

Een gemoedelijke sfeer, prachtige historische panden, een gezellige win-

kelstraat, veel terrasjes en het unieke Marktplein; dit zijn slechts een paar 

kenmerken van de stad Schagen. Een stad die voelt als een dorp. Een stad 

die voor ieder type bezoeker iets in huis heeft.

De cultuurliefhebber stapt naar binnen bij het Rijtuigenmuseum Vreeburg 

of geniet van een theatervoorstelling in Markt 18. Vermaak in Schagen is er 

onder andere in de vorm van een bioscoop met de nieuwste films of vindt 

u bij Kartcentrum Skaga Venture. Ieder jaar is er bovendien elke donderdag 

van 1 juli tot september een uniek West-Fries folklore evenement in onze 

‘voortuin’. Deze drukbezochte dagen staan in het teken van werken en kle-

ding anno 1910. Voor velen een compleet dagje uit.

De grote steden Alkmaar, Haarlem en Amsterdam liggen dichtbij. Tevens 

ligt het racecircuit van Zandvoort om de hoek. Ook een bezoek aan kunste-

naarsdorp Bergen mag eigenlijk niet ontbreken tijdens uw verblijf. Met een 

trein- en busstation op slechts 5 minuten loopafstand zijn deze plaatsen 

snel en eenvoudig te bereiken met het openbaar vervoer. 

DE KUST

Sportievelingen kunnen de wandelschoenen aantrekken of een fiets huren en hun 

hart ophalen in de prachtige dichtbijgelegen natuurgebieden met vele fietsroutes. 

Onze receptie geeft u graag de mooiste fiets- en wandelroutes. Vergeet ook de 

Noordzeekust niet van wel 17,5 km lang. Er zijn prachtige brede en schone stranden

 in Callantsoog, Petten, Groote Keeten en Sint Maartenszee. Tevens is de kans groot 

dat u zeehonden spot aan onze kust. 

GOLFEN

Golfliefhebbers kunnen hun hole-in-one slaan om de hoek van Hotel Marktstad. Golf-

baan Dirkshorn, aangelegd door landschapsarchitect Alan Rijks, is een relatief jonge 

18-holes par-72 polder- en weidebaan. De golfbaan is aangelegd op 55 ha grond. 

Er wordt gezegd dat dit de droogste golfbaan is van Nederland. De toegankelijke en 

laagdrempelige sfeer van Golbaan Regthuys zorgt ervoor dat de baan al jaren in de top 

3 van Nederland staat op basis van gastvrijheid. De golfbaan is een 18-holes baan met 

NGF A-status par-71 en een lengte van ruim 5400 meter.



Feestje Jubileum Bruiloft
Babyshower Receptie Eten 

Drinken Vergaderen Flexwerkplek 
Training Condoleance Overnachten

HOFSTRAAT 8  1741 CE  SCHAGEN  +31(0)224 230 303  WWW.HOTELMARKTSTAD.NL  INFO@HOTELMARKTSTAD.NL


