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Van der Valk-hotel Mons Congres
Avenue Mélina Mercouri 7
Mons - 7000
Contact: +32 65 39 02 07
Congres Hotel Van der Valk

Telephone de reservation: +32 65
39 02 07

https://www.hotelmons.eu
Herontdek dit gerenoveerde 4-sterrenhotel in Bergen met 130
kamers en suites, gratis wifi en parking.

Vlot bereikbaar, dicht bij de snelweg,
Naast het station en het centrum van Bergen,
Restaurant, loungebar, sushibar en business center.
Dit gezellige hotel beschikt over 126 ruime kamers met een elegant
ontwerp. Je hebt keuze uit vier soorten kamers:

Superior,
Junior,
Business Suites,
Suites.
In het restaurant Quai 5 met open keuken kan je gezonde en
verfijnde gerechten proeven en genieten van een van de
zonnigste terrassen van de stad. Gasten kunnen samen met
vrienden of collega's hun dag afsluiten met een lekker glaasje.

Zakentoerime
Het Van der Valk-hotel Mons Congres is uitermate geschikt voor
zakenreizen: tegenover het WCCM (Wallonia Conference Center
Mons) en op enkele minuten van de grootste bedrijven en het
hoofdkwartier van de NAVO (SHAPE). Gasten kunnen ook
gebruikmaken van de 9 zalen in het hotel, of het nu voor
vergaderingen of voor evenementen is. De 3 feestzalen op de 1e
verdieping bieden elk plaats aan een honderdtal personen. Ze zijn
bovendien moduleerbaar, waardoor je één grote zaal kan
maken voor ongeveer 400 personen.
De overige 6 zalen bevinden zich op de 2e verdieping en hebben
een vaste inrichting. Die zalen zijn voorzien voor 20 personen. Wil je
een snelle verbinding naar Brussel?Dat kan! Het centrale
station ligt vlak bij het hotel.

Diensten
Iedere dag schoongemaakt,
Kluis bij de receptie,
Stomerijdienst,
Receptie 24 op 24 uur geopend,
Gratis overdekte en niet-overdekte parking,
Terras, fitness, sauna, hammam en wellness.

Van der Valk-hotel Mons Congres, natuurlijk verrassend!

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