
MERCURE HOTEL NIJMEGEN CENTRE

UW HOTEL IN NIJMEGEN

Mercure Hotel Nijmegen Centre ligt naast het 
Station van Nijmegen en dat maakt het hotel het 
perfecte centrum hotel voor een overnachting in 
Nijmegen. Met ons ‘Ready-to-Work’ concept  bent 
u van harte welkom voor flexwerken of zakelijke 
afspraken. Mercure Hotel Nijmegen Centre is door 
gasten beoordeeld als: ‘Erg fijn en mooi hotel!’ 
Bezoek Nijmegen en ga voor een shoppingbreak, 
cultureel uitstapje of stapavond in het centrum.

Ontdek de rijke cultuurgeschiedenis van Nijmegen in de bijzondere 
musea. In de prachtige omgeving kunt u heerlijk fietsen of wandelen. 
Bezoek Kronerburgerpark, het mooiste park van Nijmegen of geniet 
van de gezelligheid tijdens de Vierdaagse.

Uit onze kamercategorieën kiest u de kamer die aan uw wensen 
voldoet. Onze 112 luxe hotelkamers beschikken over een lichte, 
rustige ambiance en airconditioning. Of kies voor een Privilege kamer 
en profiteer van extra faciliteiten, zoals gratis fles mineraalwater, 
assortiment in minibar, filmpakket, badjas, slippers en Nespresso 
machine.

Francis Kam, Hotel Manager; 
“Welkom bij Mercure Hotel 
Nijmegen Centre”



Stationsplein 29 – 6512 AB Nijmegen – Nederland
T +31(0)24 201 90 00   I   F +31(0)24 324 20 90

E-mail: H1356@accor.com

BESTE PRIJSGARANTIE OP MERCURE.COM
accorhotels.com

HOTELFACILITEITEN
112 KAMERS
—
BAR & RESTAURANT
—
‘READY-TO-WORK’ LOUNGE
—

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

         

Bar & Restaurant: Of u een lichte maaltijd in de bar wenst of een 
heerlijk, uitgebreid diner in ons à la carte restaurant, we hebben het 
allemaal in ons eigentijdse bar/restaurant. Ook kunt u genieten van 
een glas voortreff elijke wijn of lokaal bier van onze “Flavours from the 
Cellar” selectie.

        

Fitness & Well-being: Blijf in vorm met onze cardio fi tness apparaten 
of ontspan in onze sauna. 

Ready-to-Work: maak gebruik van onze Ready-to-Work faciliteiten en 
ontdek hoe ontspannen werken kan zijn. Met deze service organiseert 
u uw zakelijke afspraken of werkplek gemakkelijk bij ons in het hotel. 

Hoteldiensten: Bar, Restaurant, Fitness, Sauna, Gratis Wifi , Parkeren, 
Fietsverhuur, Flexwerken, Online in- en uitchecken.

            

Bereikbaarheid: 
- Auto: GPS :N 51° 50’ 30.68’’ E 5° 51’ 11.14’’’’
- Trein: Nijmegen Centraal Station (0.10 km / 0.06 mi)
- Luchthaven: Amsterdam Airport Schiphol (130.00 km / 81.25 mi)

MercureHotelsNL


