
HOTEL MERCURE BRUSSELS AIRPORT

UW HOTEL IN BRUSSEL

Het hotel ligt op 500 meter van het NAVO-district, 
tussen het centrum van Brussel en de luchthaven 
in. Het hotel, dat bekend staat om de gastvrijheid 
en fijne keuken, heeft 113 comfortabele kamers, 
7 suites met een kitchenette, 6 niet-roken etages 
en 2 kamers voor mindervaliden. Gratis wifi en 
shuttle naar de luchthaven (op vaste tijden) voor 
hotelgasten. Voor een bezoek aan het centrum van 
Brussel kunt u gebruik maken van de verschillende 
openbaar vervoer mogelijkheden vanaf het hotel. 

Ook wel de “hoofdstad van Europa”genoemd, is Brussel is een 
‘must-see’ bestemming. Met zijn trendy bars en restaurants, geweldig 
nachtleven, vele winkels, cultuur, en evenementen door het jaar heen, 
heeft deze prachtige stad veel te bieden.

De kamers in het driesterrenhotel Mercure Brussels Airport zijn 
ruim en comfortabel. Kies voor een ‘Standard’-kamer of een van 
de ‘Business’-appartementen met kitchenette. Ideaal voor een lang 
verblijf.

Sylvie Jacobs, Hotel Manager; 
“Welkom bij Hotel Mercure 
Brussels Airport”



74 avenue Jules Bordet – 1140 Brussels – België
T (+32)2/7267335   I   F (+32)2/7268295

E-mail: H0958@accor.com

BESTE PRIJSGARANTIE OP MERCURE.COM
accorhotels.com

HOTELFACILITEITEN
120 KAMERS
—
BAR & RESTAURANT VINS SUR 20
—
TERRAS / TUIN
—
FITNESS CENTRUM
—

REISINFORMATIE
VALUTA: EURO €
—
TIJDZONE: MET/CET, UTC+ 1 (WINTER) UTC+ 2 (ZOMER)
—

         

Bar & Restaurant VINS SUR 20: Of u nu zakelijk of privé bij ons dineert, 
de chef biedt altijd gevarieerde en hedendaagse gerechten. In onze 
wijnbar kunt u afspreken met vrienden of collega’s en ontspannen 
genieten van onze wijncollectie ‘fl avours from the cellar’. 

        

Fitness: Blijf in vorm tijdens uw verblijf en maak gebruik van ons fi tness 
centrum.

Meetings & Events: Organiseer uw vergadering in een van onze 
3 vergaderzalen op de begane grond, met directe toegang tot terras 
en tuin, daglicht, airconditioning en WiFi. Maak gebruik van onze 
deskundigheid voor een succesvolle bijeenkomst! 

Hoteldiensten: Bar & Restaurant, Fitness Centrum,  Gratis Wifi , 
Vergaderzalen, Online in- en uithcecken.

            

Bereikbaarheid:  
- Auto: GPS :N 50° 52’ 29.38’’ E 4° 24’ 46.12’’
- Bus: lijn 80, 12, 21, 45, 65
- Tram: 55, 62
- Trein: Bordet (0.50 km / 0.31 mi)
             Brussel Centraal station (6.50 km / 4.04 mi)
             Brussel Noord Station (4.50 km / 2.81 mi)
- Luchthaven: Brussels Airport (5.50 km / 3.44 mi)

MercureHotelsNL/FR


