
Voor patiënten van het Diakonessenhuis en hun partner of begeleider(s)  
Als patiënt en/of begeleider kan het prettig zijn om de dag voor een behandeling al in 
Zeist te arriveren, bijvoorbeeld in verband met mogelijke drukte op de weg of 
gewoon om zich in alle rust voor te bereiden. Ook kan het zijn dat men na de operatie 
nog één of meerdere nachten in Zeist wil verblijven om verder op krachten te komen 
of in verband met nacontroles. Daarom hebben het Diakonessenhuis en Hotel 
Theater Figi een aantrekkelijk arrangement samengesteld. Hieronder vindt u 
daarover alle informatie. 
  

 
 
Hotel Theater Figi  
Hotel Theater Figi is een 4-sterrenhotel in het centrum van Zeist. Het heeft 97 
comfortabele, rookvrije, kamers. Deze zijn ruim van opzet en ingericht om elke gast 
rust en service te bieden. Alle hotelkamers bieden een tv, werkruimte, safe, 
haardroger, gratis WIFI, betaald parkeren en toegang tot de fitness. In de ochtend 
kunt u uw favoriete producten van ons uitgebreid ontbijtbuffet kiezen. Naast het 
hotel vindt u in het gebouw een Grand café, bioscoop, Theater en congrescentrum. 
Het centrum van Zeist met vele winkels, het bos en Slot Zeist liggen op loopafstand.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parkeren  
Het hotel heeft een eigen parkeergarage. Als hotel gast kunt u hier gebruik van 
maken voor een gereduceerd tarief van € 12,50 per nacht met een maximum van € 
37,50 per verblijf. Met de auto rijdt u in vijf minuten van Hotel Theater Figi naar de 
locatie Diakonessenhuis Zeist. Naar de locatie in Utrecht bent u 20 tot 30 minuten 
onderweg.  
 
Uw partner/begeleider  
Vaak komt u als patiënt niet alleen naar het ziekenhuis, maar neemt u een partner/ 
begeleider mee. Bent u voor een dagopname in het Diakonessenhuis, dan kan uw 
partner/begeleider tijdens de uren dat u in het ziekenhuis bent bijvoorbeeld naar Figi 
gaan en daar lunchen of een ontspannen bezoek aan de bioscoop brengen.  
 

 
 
Het arrangement  
Het standaard arrangement voor twee personen bestaat uit: 
1 overnachting in Hotel Theater Figi in een Comfort hotelkamer   

Ontbijtbuffet (voor twee personen)  

gratis Wifi  

24 uurs receptie waar u met al uw vragen terecht kunt. 
 
N.B.  
De prijs is exclusief lokale heffing € 2,36 per persoon, per nacht.  
Parkeren voor 12,50 per nacht met een maximum van € 37,50 per verblijf 

 
 
 



 
Reserveren en contact  
Wilt u het Diakonessenhuis-arrangement reserveren of wilt u meer informatie? Neem 
dan contact op met onze receptie en vermeld dat u gebruik wilt maken van het 
Diakonessenhuis-arrangement.  
 
Boek nu uw hotelkamer voor het op dat moment geldende tarief met een extra 
korting van 10%. U kunt reserveren via https://www.figi.nl/hotel/hotelkamers. Voer 
hier uw kortingscode in en de korting word direct verwerkt in uw reservering. 
 

 
 

De kortingscode is: 10%FIGI22  
 
 
Hotel Theater Figi  
Het Rond 2  
3701 HS Zeist  
Telefoon: 030-6927400  
E-mail: info@figi.nl  
www.figi.nl 

https://www.figi.nl/hotel/hotelkamers

