
HOTEL MERCURE BRUSSELS CENTRE MIDI

UW HOTEL IN BRUSSEL

Hotel Mercure Brussels Midi is een prachtig 
viersterrenhotel met een uitstekende service. 
Het is gebouwd in 2014 en ligt net naast het Midi 
treinstation waar vandaan u de Thalys, Eurostar en 
ICE kunt nemen. In slechts 10 minuten wandelt u 
naar het stadscentrum (het beroemde marktplein 
van Brussel). Het hotel ligt dicht bij de belangrijkste 
gebouwen van de Europese Unie en biedt 72 kamers, 
een bar, 2 vergaderzalen, een business centre, 
een sauna, een Turks bad, een bubbelbad en een 
fitnessruimte.

Ook wel de “hoofdstad van Europa”genoemd, is Brussel 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.

Of u nu kiest voor de uitstekende Superior room of de prachtig 
ingerichte Executive Suite, bij Mercure hebben we alles in het werk 
gesteld om u een heerlijk verblijf te bezorgen!

Chris Joosten, Hotel Manager 
“Verwelkomt U bij het Hotel 
Mercure Brussels Centre Midi”



Boulevard Jamar 25 29 – 1060 Brussels – België
T (+32)2/5281890   I   F (+32)2/5281891

E-mail: H7233@accor.com

BESTE PRIJSGARANTIE OP MERCURE.COM
accorhotels.com

HOTELFACILITEITEN
72 KAMERS
—
BAR 
—
FITNESS CENTRUM
—
SPA (SAUNA, JACUZZI, HAMAM)
—
BUSINESS CENTER

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

         

Bar: Geniet van een drankje in onze trendy bar en kies een prachtige 
wijn uit onze ‘Flavours from the Cellar’ wijncollectie.

        

Fitness & ontspanning: Blijf fi t tijdens uw verblijf en maak gebruik van 
het fi tness centrum, of ontspan in de SPA met jacuzzi, sauna en Turks 
stoombad.

Meetings & Events: Organiseer uw vergadering in een van onze 
2 volledig uitgeruste, comfortable en moderne vergaderzalen. 
Maak gebruikt van onze kennis voor een geslaagde bijeenkomst.

Hoteldiensten: Bar, Gratis Wifi , Businesscenter, Vergaderzalen, 
Fitness & Spa, Online in- en uitchecken.

            

Bereikbaarheid:  
- Auto: GPS :N 50° 50’ 21.75’’ E 4° 20’ 18.84’’
- Metro: lijn 2 of 6, Zuidstation
- Tram: 4 of 3 Midi Zuidstation
- Bus: lijn 20,27,49,50,78, Midi Zuid
- Trein: Brussel Zuid /Gare Du Midi (0.45 km / 0.28 mi)
- Luchthaven: Brussels Airport (16.70 km / 10.38 mi)

MercureHotels


