
HOTEL MERCURE MECHELEN VÉ

UW HOTEL IN MECHELEN

Hotel Mercure Mechelen Vé werd ondergebracht 
in 2 oude fabriekspanden: een visrokerij en een 
sigarenfabriek. Het hotel heeft 56 kamers en beschikt 
over een wellnesscentrum met zwembad, bubbelbad 
en 2 sauna’s. Het design van het hotel combineert 
de historische elementen van het gebouw naadloos 
met moderne architectuur en luxe. Het resultaat is 
een unieke, gezellige stijl die een onvergetelijk verblijf 
garandeert. Met de warme persoonlijke service van 
Mercure Mechelen Vé voelen zowel toeristen als 
zakenreizigers zich thuis.

Bezoek de historische stad Mechelen met al z’n  interessant musea, 
historische hoogtepunten en gezellige centrum. Kom genieten van 
Bourgondisch België in een van de vele restaurants en café’s. 

Onze ‘Superior’-kamers (22 m²) zijn voorzien van moderne faciliteiten 
die uw verblijf zo comfortabel mogelijk maken: gratis WIFI, telefoon, 
een laptopkluis, lcd-tv, bedden met matras, topper, gratis water, koffie 
en thee op de kamer. De badkamers zijn voorzien van inloopdouche. 
Onze ‘Deluxe’-kamers (> 30 m²) zijn ingericht met zorgvuldig 
uitgezochte materialen. Al deze kamers zijn voorzien van gratis WIFI, 
telefoon, laptopkluis, lcd-tv, bedden met matras, topper, gratis water, 
koffie en thee, badkamer met bad en douche. Het hotel beschikt 
eveneens over 6 prachtige Junior suites met haard en gratis toegang 
tot Vé Wellness.

Hannelore Verschueren, Hotel 
Manager; “Welkom bij Hotel 
Mercure Mechelen Vé”



Vismarkt 14 – 2800 Mechelen – België
T (+32)15/200755   I   F (+32)15/200760

E-mail:  H8082@accor.com

BESTE PRIJSGARANTIE OP MERCURE.COM
accorhotels.com

HOTELFACILITEITEN
56 KAMERS
—
BAR
—
ZWEMBAD, SAUNA & JACUZZI
—
VERGADERZALEN
—

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

         

Bar: Vé lounge, in het hart van het historische centrum van Mechelen, 
hier geniet u van een heerlijk glaasje cava of wijn met prachtig zicht op 
de Vismarkt en rivier Dijle.

        

Well-being: Ontspan en kom volledig tot rust in ons wellnesscentrum 
met zwembad, 2 sauna’s, Turks stoombad en jacuzzi.

Meetings & Seminars: Organiseer uw vergadering in een van onze 
volledig uitgeruste, moderne, en ruime vergaderzalen. Maak gebruik 
van onze deskundigheid voor een succesvolle bijeenkomst.

Hoteldiensten: Bar, Gratis Wifi , Massages, Zwembad, Sauna, Jacuzzi, 
Online in- en uitchecken.

            

Bereikbaarheid:  
- GPS :N 51° 1’ 35.41’’ E 4° 28’ 36.47’’
- Bus: line 1,2,3,5,7, Halte Guldenstraat
- Trein: Mechelen Centraal Station (1.50 km/ 0.93 mi)
- Luchthaven: Brussels Airport  (25.00 km / 15.54 mi)

MercureHotels


