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Alle tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Voor onze actuele tarieven kunt u contact opnemen met onze afdeling 
meeting & events. 
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100 Watt Boardroom E!lite Lounge 

Momoyama Restaurant 60 Watt Boardroom 
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Introductie 
   

 

GELEGEN IN HET CENTRUM VAN EINDHOVEN 

Park Plaza Eindhoven, een elegant voorbeeld van 
21e-eeuwse accommodatie, ligt in het stadscentrum 
van Eindhoven, op 10 minuten loopafstand van het 
treinstation. Gasten worden verwend met faciliteiten 
zoals een verwarmd binnenzwembad, twee sauna's 
en eigentijdse voorzieningen zoals gratis wifi in alle 
104 ultramoderne kamers. Vier restaurants en een 
lounge bieden de hele dag door verse gerechten en 
verfrissende drankjes.  
 
Zakelijke reizigers keren telkens terug bij Park Plaza 
Eindhoven vanwege de indrukwekkende zakelijke 
services en vergaderruimtes, waaronder zalen voor 
75 personen en cateringmogelijkheden om van te 
watertanden. Voor deelnemers die willen 
overnachten is er de volgende dag voldoende te 
doen. Boutiques van wereldklasse, restaurants, bars 
en bezienswaardigheden liggen allemaal op 
loopafstand. 
 
 Gelegen nabij het Centraal Station van Eindhoven. 

Het hotel biedt tevens een eigen 
parkeergelegenheid 

 Vier volledig uitgeruste vergaderruimtes met 
daglicht  

 Vier Aziatische restaurants; Le Bua Plaza, 
Momoyama, Arigato en Wok Inn 

 Faciliteiten bestaan uit o.a. 24-uurs fitnessruimte, 
een bar, binnenzwembad en twee sauna’s 

 REASSURING MOMENTS PROGRAMMA 

Park Plaza is volledig gericht op het geruststellen 
van onze gasten, teamleden en lokale 
gemeenschappen. Met de implementatie van ons 
Reassuring Moments programma, hanteren we nog 
strengere hygiëne-en gezondheidsrichtlijnen in 
overeenstemming met de aanbevelingen van de 
Wereldgezondheidsorganistatie.  
 
Ook zijn wij trots op de samenwerking met Radisson 
Hotel Group, waarbij een 20-stappenprotocol voor 
hotels en een 10-stappenprotocol voor vergader- en 
evenementenruimtes is geïmplementeerd in alle 
hotels. Klik hier voor meer informatie. 
 
RADISSON REWARDS 

Als lid van ons Radisson Rewards programma kunt u 
als planner van de volgende voordelen genieten: 
 
 Verdien 10 punten voor elke uitgegeven 

Amerikaanse dollar op hotelovernachtingen. 

 Verdien 5 punten voor elke uitgegeven 
Amerikaanse dollar op meetings & events 
boekingen. 

 Registreer online en maak gebruik van uw 
voordelen.  
 

Maak gebruik van uw punten in meer dan 1100 
Radisson Hotels wereldwijd, met Air Miles, 
cadeaukaarten voor de detailhandel of schenk een 
donatie aan een goed doel. Bezoek de website om 
de volledige voorwaarden te bekijken.  
 

 

Al onze hotels zijn gecertificeerd door het officiële keurmerk van SGS met nieuwe 
protocollen omtrent reinigings- en ontsmettingsprocedures, veiligheid en training 

voor teamleden: 

https://www.radissonhotels.com/EN-US/BRAND/PARK-PLAZA/REASSURING-MOMENTS
https://www.radissonhotels.com/en-us/radisson-rewards/join-b2b
https://www.radissonhotels.com/en-us/rewards/business/meetings-events


 

 

Vergadercapaciteiten 
   

 

PARK PLAZA EINDHOVEN HEEFT VIER FLEXIBELE, COMFORTABELE 
VERGADERZALEN VOOR VERGADERINGEN OF EVENEMENTEN.  

 
Kies uit vier volledig ingerichte vergaderzalen, met alle benodigdheden en 

ruimte voor het best mogelijke evenement. Onze vergaderruimtes zijn voorzien 
van technische ondersteuning, Smart TV’s, projectieschermen, flipover en gratis 

Wi-Fi. 
 

 
 
Zaal 
 

Afmeting 
BxLxH (M2) Theater Board- 

room U-Vorm School Cabaret 

25 Watt Boardroom 8.0 x 7.0 x 3.0 (56) 30 20 15 20 25 

40 Watt Boardroom 11.0 x 8.0 x 3.0 (88) 75 35 30 40 50 

60 Watt Boardroom 11.0 x 8.0 x 3.0 (88) 75 35 30 40 50 

100 Watt Boardroom 10.0 x 7.0 x 3.0 (70)  20    



 

Plattegrond 
   

 

 
 
  



Vergaderarrangementen 
   

 

 
 

 
 

 

 FULL DAY DELEGATE PACKAGE (8 UUR) 

We kunnen een vergaderarrangement voor een hele 
dag aanbieden inclusief de volgende services en 
voorzieningen: 
 
 Comfortabele vergaderzaal in gewenste opstelling 

 Technische ondersteuning 

 Projectiescherm of LCD TV scherm en een flipover 

 Gratis Wi-Fi beschikbaar in uw vergaderzaal 

 Pennen, notitieblokken en pepermunt  

 Onbeperkt gebruik van water thee, koffie en 
koeken 

 Drie koffiepauzes inclusief zoetigheden  
(ontvangst en een ochtend- en middagpauze) 

 Vergaderlunch of lunchbuffet in het restaurant 

 
HALF DAY DELEGATE PACKAGE (4 UUR) 

We kunnen een vergaderarrangement voor een 
halve dag aanbieden inclusief de volgende services 
en voorzieningen: 
 
 Comfortabele vergaderzaal in gewenste opstelling 

 Technische ondersteuning 

 Projectiescherm of LCD TV scherm en een flipover 

 Gratis Wi-Fi beschikbaar in uw vergaderzaal 

 Pennen, notitieblokken en pepermunt  

 Onbeperkt gebruik van water thee, koffie en 
koeken 

 Twee koffiepauzes inclusief zoetigheden 
(Ontvangst en een ochtend- of middagpauze) 

 Vergaderlunch of lunchbuffet in het restaurant 

Voor onze actuele prijzen kunt u telefonisch contact 
opnemen met onze afdeling meeting en events:   
+31 (0) 20 717 6887 of u kunt uw verzoek ook mailen 
naar groupeindhoven@pphe.com.  
 
  

  

mailto:groupeindhoven@pphe.com


Koffie/Thee Arrangementen 
   

 

STEL UW EVENEMENT SAMEN 

Voeg extra items toe aan uw Delegate Package of 
kies voor losse zaalhuur en stel zelf uw evenement 
tot in detail samen met onze koffiepauzes, lunch, 
receptie en diner opties. 
 

KOFFIE- EN THEEARRANGEMENTEN 

HALVE DAG ARRANGEMENT € 9.50 

Onbeperkt gebruik van koffie- en theefaciliteiten 

Bij ontvangst zoetigheden  

Een koffiepauze in de ochtend of middag  

 

HELE DAG ARRANGEMENT  € 17.50 

Onbeperkt gebruik van koffie- en theefaciliteiten 

Onbeperkt mineraalwater  

Bij ontvangst zoetigheden  

Een koffiepauze in de ochtend en middag  

 

Al onze pauzes worden geserveerd in de foyer.  

 

 

 UPGRADE UW PAUZE (PER STUK) 

Traditionele cake € 2.00 

Muffin / brownie / donut € 3.00 

Worteltaart / appeltaart € 3.50 

Worstenbroodje € 3.50 

Crudités  € 3.50 

 

 



 

Eten & Drinken Opties 
   

 

LUNCH ARRANGEMENTEN 

VERGADERLUNCH  € 17.50  

Inbegrepen in de Delegate Packages. Beschikbaar in 
het restaurant voor maximaal 14 personen.  

 

Selectie van verschillende sandwiches (vlees, vis en 
vegetarisch) 

Een warm item  

Salade 

Diverse zoetigheden 

Melk, sappen, koffie en thee 

 

BUFFET LUNCH   € 21.50  

Beschikbaar in het restaurant voor groepen van 15 
personen en meer. 

 

Versgebakken brood met vleeswaren 

Hollandse kaas, gerookte vis en smeersels  

Saladebar met crudités en dressings 

Een warm item  

Diverse zoetigheden en vers fruit 

Melk, sappen, koffie en thee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AFTER MEETING DRINK 

Een glas bier, wijn of frisdrank met een bitterbal, 
noten en olijven voor € 6.50 per persoon. 

 

DRANKARRANGEMENT 

1 UUR RECEPTIE 

Nederlandse selectie (bier/wijn/frisdrank)  € 12.50 

 

HARTIGE HAPJES 

Bitterballen   

Gebakken garnalen   

Kipnuggets 

Vegetarische loempia’s 

 

Alles wordt geserveerd per portie                         € 6.00              
 

AZIATISCHE RESTAURANTS 

Gasten kunnen kiezen uit vier Aziatische restaurants: 
Arigato, Momoyama, Le Bua Plaza en Wok Inn. Le 
Bua Plaza serveert Thaise gerechten, Arigato biedt 
eerstklas Japanse gerechten aan en Momoyama 
serveert door de chef aan tafel bereide teppanyaki. 
Voor afhaal of een snel diner kiest u het Wok Inn 
restaurant dat Chinese en Thaise gerechten serveert. 

 

LUNCH OF DINER - AZIATISCHE RESTAURANTS 

Neem contact op met ons meetings en events team 
voor actuele prijzen en menus. 

 

 

 
 
   



 
 

Locatie 
   

 

MET HET OPENBAAR VERVOER 

Park Plaza Eindhoven ligt in het centrum 
van de stad, op slechts 10 minuten van 
Eindhoven Centraal Station. Hierdoor is 
het hotel goed bereikbaar vanaf de 
luchthaven Eindhoven. 
 
Vanaf Eindhoven Airport: 
Met de bus reizen duurt ongeveer 25 
minuten. Neem bus 400 of 401 naar 
Eindhoven Centraal Station. Bij aankomst 
op het Centraal Station neemt u bus 170, 
172 of 177. Stap uit bij halte Hertogstraat. 
 
PARKEREN 

Park Plaza Eindhoven beschikt over een 
eigen parkeergelegenheid en kost € 18.50 
per dag.  
 
Tarieven zijn alleen beschikbaar voor 
gasten van het hotel en de vergaderzalen. 

 MET DE TAXI 

Als u liever vanaf het vliegveld een 
taxi neemt, kunt u een taxi vinden bij 
de ingang van de luchthaven of 
neem contact op met de receptie via 
+31 (0) 40 214 6500 om een taxi vooraf 
te reserveren. 
 

 

PARK PLAZA EINDHOVEN 
Geldropseweg 17, 5611 SC Eindhoven 

T: +31 (0) 20 717 6887 
GROUPEINDHOVEN@PPHE.COM 

parkplaza.com 
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