
MERCURE HOTEL ZWOLLE

UW HOTEL IN ZWOLLE

Het 100% rookvrije hotel beschikt over mooie 
comfortabele hotelkamers. De kamers zijn 
uitgerust met airconditioning. Tevens beschikt 
het hotel over 16 luxe vergaderzalen voor tal van 
bijeenkomsten tot 450 gasten. Er is voldoende gratis 
parkeergelegenheid. In Proeflokaal Bartjens kunt  
u genieten van een kopje koffie of een heerlijk glas 
wijn uit ons assortiment ‘flavours from the cellar’.  
In ons restaurant bent u van harte welkom voor een 
snelle lunch of een uitgebreid diner. Mercure Hotel 
Zwolle voldoet aan al uw wensen.

De perfecte ligging van het hotel maakt het gemakkelijk om een 
bezoek te brengen aan diverse bestemmingen. Geniet op de fiets van 
de mooie omgeving van de uiterwaarden van de IJssel of het Vechtdal 
Overijssel. Of breng een bezoek aan de binnenstad van Zwolle.

Of u nu kiest voor de Standaard kamer of de ruime Privilege kamer, 
wij stellen alles in het werk om u een aangenaam verblijf te bezorgen! 
Alle kamers zijn voorzien van airconditioning en Movies On Demand. 
High speed WiFi is gratis beschikbaar.

Gaayo Kuitert, Hotel Manager; 
“Welkom bij Mercure Hotel 
Zwolle”



Hertsenbergweg 1 – 8041 BA Zwolle – Nederland
T +31(0)38 421 60 31   I   F +31(0)38 422 30 69

E-mail: H2109@accor.com

BESTE PRIJSGARANTIE OP MERCURE.COM
accorhotels.com

HOTELFACILITEITEN
72 KAMERS
—
BAR & RESTAURANT
—
16 VERGADERZALEN
—

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

         

Bar & Restaurant: In Proefl okaal Bartjens kunt u genieten van een kopje 
koffi  e of een heerlijk glas wijn uit ons assortiment ‘fl avours from the 
cellar’. U bent van harte welkom in ons restaurant voor een snelle lunch 
of een uitgebreid diner.

Meetings & Events: Hotel Mercure Zwolle biedt de ideale vergader-
plaats. De 16 zalen in het hotel beschikken allen over airconditioning, 
daglicht en meeting faciliteiten. De zalen bieden ruimte voor 
maximaal 450 personen. Maak gebruik van onze deskundigheid om 
van uw bijeenkomst een succes te maken. Ook bieden wij rustige en 
comfortabele werkplekken in onze boardrooms.

Hoteldiensten: Bar, Restaurant, Vergaderzalen, Gratis Parkeren, 
Flexwerken, Gratis Wifi , Online in- en uitchecken.

            

Bereikbaarheid: 
- Auto: GPS :N 52° 30’ 21.58’’ E 6° 3’ 48.55’’
- Trein: Centraal Station Zwolle (2.80 km / 1.74 mi)
- Luchthaven:  Groningen Eelde (90.00 km / 56.25 mi)

Amsterdam Schiphol (110.00 km / 68.75 mi)
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