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4-uurs vergaderarrangement in Eindhoven - Bijeenkomst in
Brabant

Vergaderen in Eindhoven
Op zoek naar een locatie in Eindhoven voor een korte zakelijke bijeenkomst? Dit hotel beschikt over 3 multifunctionele zalen tot maximaal 175
personen. U heeft bij dit arrangement de keuze om inclusief of exclusief lunch te boeken.

De zalen
De zalen zijn voorzien van de nieuwste technische apparatuur, bieden volop daglicht door ramen van vloer tot plafond en zijn gemakkelijk
geheel te verduisteren. Het professionele Meetings & Events team denkt graag met u mee om samen tot een succesvolle bijeenkomst te
komen.
Parkeren
In het gehele centrum van Eindhoven geldt ‘betaald parkeren’.
U kunt kiezen uit de volgende parkeer opties:
Parkeren onder het hotel - het hotel beschikt over een beperkt aantal parkeerplaatsen in de garage onder het hotel (€ 15,00 per nacht).
Parkeren is op basis van beschikbaarheid, reserveren is niet mogelijk.
Parkeren tegenover het hotel - Recht tegenover het hotel bevindt zich parkeergarage P1 Mathildelaan. Uitrijkaarten met korting zijn te koop
bij de receptie van het hotel (€ 15,00 per 24 uur).

Het hotel
Het hotel in Eindhoven is een industriële en artistieke vergaderlocatie. Het hotel biedt 3 multifunctionele zalen tot maximaal 175 personen en
in combinatie met de naastgelegen locatie zelfs tot 400 personen. Het hotel is uniek gelegen op slechts 10 minuten loopafstand van het
treinstation en tevens goed bereikbaar met de auto.
Inmiddels omgetoverd tot een artistiek en modern hotel met een industrieel karakter, waar geen enkele kamer hetzelfde is! De prachtige 4
meter hoge plafonds in de Loft kamers zijn kenmerkend voor het industriële karakter van het hotel. Kunst, historie en design ontmoeten elkaar
in dit hotel.
Het hotel is uniek gelegen in het bruisende centrum van Eindhoven. Op loopafstand van de leukste restaurants, winkels, art galeries en
musea. Ook het Station Eindhoven, Philips Stadion (PSV) en Design District Strijp-S zijn om de hoek. Genoeg te ontdekken in de levendige
stad Eindhoven!
Ons hotel in Eindhoven is een industriële en artistieke vergaderlocatie. Het hotel biedt 3 multifunctionele zalen tot maximaal 175 personen en
in combinatie met de naastgelegen locatie zelfs tot 400 personen. Het hotel is uniek gelegen op slechts 10 minuten loopafstand van het
treinstation en tevens goed bereikbaar met de auto. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Bij dit 4-uurs vergaderarrangement exclusief lunch is inbegrepen:
Zaalhuur
Beamer met scherm
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Draadloos internet
Schrijfpapier en pennen
Flipover met stiften
Onbeperkt koffie en thee in de “Coffee Corner” in de foyer
Ovenverse luxe koeken en/of een diversiteit aan candybars bij de coffee break
Onbeperkt mineraalwater en frisdrank

Prijs: € 32,50 p.p.

Bij dit 4-uurs vergaderarrangement inclusief lunch is inbegrepen
Zaalhuur
Beamer met scherm
Draadloos internet
Schrijfpapier en pennen
Flipover met stiften
Onbeperkt koffie en thee in de Coffee Corner in de foyer
Ovenverse luxe koeken en/of een diversiteit aan candybars bij de coffee break
Onbeperkt mineraalwater en frisdrank
Lunchbuffet inclusief diverse wisselende warme en koude gerechten, soep van de dag, salades en een diversiteit aan luxe broodjes,
beleg, kazen, zoetigheden, yoghurt, fruit, koffie, thee en vruchtensappen

Prijs: € 42,50 p.p.
De prijs van dit 4 uurs vergaderarrangement is geldig tot en met 31 december 2022.
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