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Dolce La Hulpe Brussels | Zakenhotel omgeven door
bos
Chaussée De Bruxelles 135
La Hulpe - 1310
Contact: +32 2 290 98 00
Telephone de reservation: +32 2 290 98
00
© Hôtel Dolce La Hulpe Brussels

https://www.dolcelahulpe.com/nl

Het hotel Dolce La Hulpe Brussels biedt u 4 sterrenkamers,
zalen met een schitterend uitzicht op de bomen rondom en
meer dan 4.000 m² ruimte voor al uw events.

De ideale plek voor een zakelijk verblijf
Het hotel Dolce La Hulpe, middenin het Zoniënwoud dat door
UNESCO werd erkend als werelderfgoed, ligt slechts enkele
kilometers van Brussel, de hoofdstad van Europa. Het beschikt over
professionele teams die uw zakelijke verblijf, seminarie of ander
bedrijfsevent in goede banen leiden.
264 kamers en suites met 4 sterren die uitkijken op de
uitzonderlijke oude beuken
2 restaurants en 2 bars
Een wellnesscenter
Op 15 km van Brussels Airport en het centrum van Brussel

4.500 m² vergaderruimte
Met 27 plenaire zalen, 12 subcommissiezalen en 2 auditoriums (150

en 500 plaatsen) beschikt dit etablissement over 4.500 m² ruimte
met alle comfort voor al uw vergaderingen.
Al deze ruimtes voldoen aan de IACC-normen (International
Association of Conference Centres) en beschikken over een
hightechuitrusting.
Dolce La Hulpe Brussels is de perfecte locatie voor uw
vergaderingen, conferenties en evenementen. Vlakbij de
hoofdstad kunt u er ten volle genieten van de rust en de
natuur.

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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