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https://www.hotelnivellessud.be/nl

Het Van der Valk Hotel Nivelles-Sud is bijzonder centraal
gelegen en beschikt over een buitengewone infrastructuur
voor al uw events, colloquia, meetings en seminars.

Ruime kamers
155 comfortabele kamers (22 op 45 m²) met satelliettelevisie,
minibar, hoogwaardig beddengoed en airconditioning
Kamers met balkon met zicht op het buitenzwembad of de
wijngaard
Kamers met zithoek, badkamers met jacuzzi

Seminarieruimtes
18 moduleerbare en volledig uitgeruste zalen voor al uw
werkvergaderingen, seminars, opleidingen enz.
Oppervlaktes van 19 m² tot 930 m²
Onthaalcapaciteit van 4 tot 950 personen
‘Coffee corners’

Zalen met privéterras
Bar
Werkruimtes met zicht op het omliggende landschap

De andere troeven van het Van der Valk Hotel NivellesSud
> Bereikbaarheid
Aan de rand van de autosnelweg A7/E19 Brussel-Parijs
Erg vlot bereikbaar vanuit Brussel, Charleroi, Louvain-la-Neuve,
Bergen en Namen
> Parking
Gratis parking met 450 plaatsen
> Activiteiten in de buurt
Historisch centrum van Nijvel
Belangrijkste bedrijvencentra van Waals-Brabant
Het Van der Valk Hotel Nivelles-Sud biedt u alle vereiste
infrastructuur op een locatie. Flexibele en professionele
teams leiden uw seminarie mee in goede banen.

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