MECC Hotel Services

Uw ervaren partner voor
hotelreserveringen en
vervoersoplossingen
Eén servicepunt voor organisatoren,
exposanten en bezoekers
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Hotels
Maastricht biedt met meer dan 5000 hotelkamers een ruime keuze aan adembenemende locaties waar
de bezoekers van uw beurs, congres of event kunnen verblijven. De accommodatie heeft hetzelfde
historische, internationale karakter als de stad zelf, met een mix van historische boetiekhotels, moderne
designhotels en charmante, romantische hotels. Of u nu de voorkeur geeft aan een hotel in het bruisende
centrum of in een rustig deel van de stad, Maastricht biedt alles wat u nodig heeft voor een fantastisch
verblijf. De stad heeft tevens een uitstekende reputatie als gastronomisch paradijs.

Centrum
In het stadscentrum, dat aan weerszijden van de rivier de
Maas ligt, zijn de prachtige historische hotels te vinden
die zo typisch zijn voor Maastricht. Al deze hotels liggen
dicht bij de vele pleinen in de stad, dus u kunt altijd nog
even iets gaan drinken of eten na een beurs, congres of
event. De meeste hotels liggen dicht bij elkaar, zodat
bezoekers ook gemakkelijk met elkaar kunnen afspreken
als ze niet in hetzelfde hotel verblijven.

Rondom MECC Maastricht
In de directe omgeving van het MECC, dat op slechts 15
minuten van het stadscentrum ligt, zijn verschillende
internationale hotelketens te vinden die moderne
accommodatie bieden. Op loopafstand van MECC
Maastricht liggen een aantal hotels die ideaal zijn voor
standbouwers en standhouders.
Rondom de stad
Aan de rand van Maastricht liggen enkele buitengewoon
mooie landhuizen waar u kunt genieten van uitstekende
service in een prachtig groen, sereen landschap. De
meeste luxe hotels beschikken bovendien over prachtige
tuinen, aangename terrassen en ontspannende spa- en
wellness-faciliteiten. Kortom: u kunt hier heerlijk relaxen.
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MECC Hotel Services
MECC Hotel Services is het in-house boekingsbureau van MECC Maastricht voor
het reserveren van hotelkamers in Maastricht en regio. Vanwege onze jarenlange
samenwerking met de hotels in Maastricht en omgeving kunnen wij;
1.

volledig ontzorgen middels een passend hotelaanbod zodat u zich volledig kunt richten op de organisatie;

2. gegarandeerde beschikbaarheid bieden;
3. hotelkamers tegen de beste beschikbare prijzen garanderen;
4. bemiddelen bij vraagstukken omtrent vervoer en proactief helpen bij het vinden van de beste vervoersoplossing;
5. een gebruiksvriendelijk online reserveringssysteem aanbieden voor het reserveren van zowel hotelkamers als
transfers.

samenwerking met meer dan
20 preferred hotels

Wij reserveren meer dan
20.000 overnachtingen
per jaar

98% van de organisatoren
kiest voor MECC Hotel
Services als officiële housing
partner

“Door onze samenwerking met MECC Hotel Services hoeven wij niet om te kijken de procedure van het opteren, reserveren en
onderhandelen van de prijzen van hotelkamers. Zelfs de afhandeling van de door onze gasten gemaakte reserveringen hebben
ze voor hun rekening genomen. De samenwerking kunnen wij omschrijven als efficiënt, snel, correct en vriendelijk!”
Universiteit Maastricht – organisator - Congress of the European Accounting Association
“Onze deelnemers konden zelf eenvoudig hun hotelkamers online reserveren, in diverse prijscategorieën, via het gebruiksvriendelijk reserveringssysteem van MECC Hotel Services. Dit bespaarde ons veel tijd. De samenwerking verliep goed en zeer
vlot!”
Medicongres – professionele congresorganisator - Extreme Ultraviolet (EUV) Lithography Symposium
“Danzij MECC Hotel Services hadden wij één contactpersoon voor alle accommodaties en congresregistraties. Efficient en
effectief!”
Medtronic - exposanten – European Vascular Course
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Ligging hotels
LANAKEN MAASEIK
EINDHOVEN AMSTERDAM

HASSELT

AKEN

ANTWERPEN BRUSSEL
PARTNER HOTELS
LUIK PARIJS

Graag verwijzen wij u naar www.mecc.nl/hotelservices voor
een actueel overzicht van alle hotels in Maastricht en regio.
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Wij leiden ook uw vervoer in
goede banen
Maatwerk in vervoer
Service, professionaliteit en creativiteit zijn
kernwaarden bij het samenstellen van een
vervoersplan op maat. Naast alle kennis over
accommodaties in en rond Maastricht weten wij ook
hoe snel en efficiënt op de plek van bestemming
te komen. En uiteraard ook hoe uw deelnemers
onbezorgd en comfortabel MECC Maastricht kunnen
bereiken.

vervoer al jaren in de hoogste versnelling zetten.
Denk aan:

Topvervoer dankzij specialisten

Voordelige airporttransfer

Welk vervoer is ideaal om uw deelnemers van en naar
de vliegvelden en naar de eventlocatie te brengen?
En hoe komen zij van de eventlocatie naar hun hotel?
Wij werken met specialistische partners die hun

Onze service gaat ver. Bezoekers van MECC
Maastricht kunnen online transfers reserveren
van en naar de diverse vliegvelden via een
gebruiksvriendelijk reserveringssysteem.

•
•
•
•

transfers van en naar de vliegvelden
groepsvervoer van en naar een locatie
vervoer van en naar de hotels in Maastricht en
omgeving
speciale stadsbusregeling (OV)
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Voor meer informatie en/of vragen, neem gerust contact met
ons op. Wij zijn u graag van dienst!

+31 (0)43 38 38 308

mecc.nl/hotelservices

mhs@mecc.nl

Team MECC Hotel Services

ESTHER LEMMENS
Manager Event Operations

JOYCE OUBAHA LEMMENS
Hotel Services

MEYKE SARABÈR
Hotel Services

WENDY DEPONDT
Hotel Services
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