welkom thuis bij
GuestHouse Hotel

Kaatsheuvel

Een hotel waar je jezelf kunt zijn, net zoals thuis.
Zakelijke mogelijkheden in huiselijke sfeer!
w w w.guesthouseho tel.nl

Een hotel waar je jezelf kunt zijn, net zoals thuis!
GuestHouse Hotel Kaatsheuvel is een modern, fris en betaalbaar hotel en kenmerkt zich
door persoonlijke service en oprechte gastvrijheid. Het hotel bevindt zich op loopafstand
van de Efteling en is dé plek waar business en pleasure samenkomen. Informeel, gastvrij
en met alle benodigde faciliteiten voor een onvergetelijk zakelijk verblijf!

YOUR room

69 ruime, comfortabele en unieke kamers voor 2-8 personen | smart tv | kluis | gratis wifi | badkamer met douche |
kleine koelkast | kamers voor MIVA (Minder Valide) gasten | lift | kamers 22-30m2

GuestHouse Hotel Kaatsheuvel beschikt
over 69 ruime, comfortabele kamers die
van alle gemakken zijn voorzien. Naast
supersnelle gratis wifi bieden we alle
faciliteiten voor een gastvrij en
onbezorgd zakelijk verblijf.
Een drankje met een klein hapje aan onze
bar, een vergadering in onze meetingroom,
een heerlijk ontbijt, lunch of diner in ons
restaurant GuestHouse Kitchen, het kan
allemaal! Ben je een frequente zakelijke
boeker? Met corporate codes maken
we het makkelijk om snel en efficiënt
online te boeken. Bovendien bieden we
scherpe tarieven. Informeer naar onze
mogelijkheden! Wij helpen je graag!

Onbezorgd zakelijk verblijf | snelle wifi | bar | koffie-to-go |
gratis beveiligd parkeren | kleine shop | fitness |
24-uurs receptie met directe chat | bagage opslag en meer... |
1e koffie gratis | altijd een gastvrij onthaal!

YOUR meeting

3 meetingrooms | van 12 tot 50 personen | voor vergadering of borrel |
snelle wifi | uitgebreide horeca mogelijkheden en leuke arrangementen

Het Klavier | voor grote congressen
en evenementen | op loopafstand!

Een evenement in de Efteling?
Overnachten op loopafstand!

Voor een training, presentatie of teamsessie beschikt ons hotel
over drie meetingrooms. Uiteraard zijn alle audiovisuele hulpmiddelen aanwezig,
is er wifi en voorzien we iedereen van drankjes en hapjes. Wil je meer leren over
gastvrijheid, klantgerichtheid of customer service? Boek een training bij ‘OOKs
Hospitality & Leisure’ en ontdek hoe echte hospitality eruit ziet. Ook grotere
bijeenkomsten en evenementen kunnen wij samen organiseren.

GuestHouse Hotel Kaatsheuvel is
gelegen op slechts 500 meter van
de Efteling. Combineer je bijeenkomst
met een bezoek, wij regelen het graag!
Vanaf ons hotel wandel je zo naar theater
Het Klavier waar je terecht kunt voor
grote congressen en evenementen.
Of organiseer een onvergetelijk
buitenprogramma bij Experience Island.
Dé outdoorlocatie voor zakelijke events.
GuestHouse Hotel Kaatsheuvel is
centraal gelegen tussen de perfecte

evenementenlocaties!
Daktuin GuestHouse Hotel | bijkomen na een drukke werkdag |
voor informele borrels, bijzondere barbecue’s & more...

GuestHouse Kitchen

Gezond, vers, creatief en ‘no waste’ | dagelijks wisselend menu |
lekker & betaalbaar | een zakelijk ontbijt, lunch of diner in huiselijke sfeer!
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Hotel de Kroon is het kleinere en iets
goedkopere zusje van het nieuwe GuestHouse
Hotel. Gezellig, gemoedelijk en met
onderscheidende gastvrijheid,
snelle wifi en de faciliteiten van GuestHouse
Hotel naast de deur, voelt een zakelijk verblijf
ook hier als thuiskomen!
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+31 (0)41 62 73 567
Gasthuisstraat 140
5171GJ Kaatsheuvel

+31 (0)41 62 73 567
Gasthuisstraat 118
5171GJ Kaatsheuvel

w w w.hotelkaatsheuvel.nl

www.guesthousehotel.nl

info@hotelkaatsheuvel.nl

info@guesthousehotels.nl

