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Pullman Eindhoven Cocagne is een 
echt congreshotel met de beste facili-
teiten en de hoogste servicekwaliteit. 
Anouk Muntendam: “Bijzonder is de 
vergaande gastvrijheid en het totale 
ontzorgen van de gast, zeker een van 
de belangrijkste redenen waarom 
Pullman veel terugkerende gasten 
mag ontvangen.” Pullman Eindhoven 
Cocagne heeft 320 stijlvol ingerichte 
kamers in een eigentijdse, warme stijl. 
Elegantie en moderniteit gaan hier 
hand in hand. Uiteraard zijn de hotel-
kamers van alle moderne faciliteiten 
voorzien. 

Internationale allure 
Als congreshotel mag Pullman Eind-
hoven Cocagne veel internationale 
reizigers verwelkomen. Het hotel be-
schikt dan ook over 28 compleet inge-
richte studio’s met eigen keuken voor 
gasten die langer in de stad verblijven. 
Anouk Muntendam: “De goede bereik-
baarheid van Eindhoven is voor ons als 
internationaal bedrijf erg belangrijk. 
De verschillende grote technische 
bedrijven en de Universiteit trekken 
inmiddels ook veel zakelijke reizigers 
naar Eindhoven. Pullman Eindhoven 
profiteert hier van. Daarnaast heeft 
Eindhoven door het gezellige centrum 
en de bedrijvigheid ook een aantrekke-
lijk klimaat voor zakelijke gasten. Pull-
man Eindhoven Cocagne is met zijn 
vier sterren superior een uitstekende 
uitvalsbasis voor de zakelijke reiziger.”

Evenementen van A tot Z
Pullman Eindhoven Cocagne heeft  
18 modern uitgeruste vergaderzalen 

Eigentijds luxehotel  
met een moderne twist

Pullman Eindhoven Cocagne is een heerlijk rustige oase op een bruisende 
locatie. Anouk Muntendam, Commercieel Manager Pullman Eindhoven 
Cocagne omschrijft het congreshotel dan ook als “eigentijds luxehotel 
met een moderne twist”. 

die desgewenst te koppelen zijn. 
Bovendien heeft het hotel ook een 
bijzonder vormgegeven zaal op de 
begane grond. De zaal bevindt zich in 
een aparte vleugel van het gebouw 
waardoor genodigden een eigen 
toegang hebben en ze direct bij de 
zaal aankomen. Het plafond van deze 
multifunctionele zaal – De Winter-
tuin - is vormgegeven als een lichtge-
vende koepel die alle kleuren van de 
regenboog kan aannemen. Extra leuk 
om een evenement de sfeer van een 
bedrijf mee te geven of de sfeer gedu-
rende de dag aan te passen. De zaal is 
bovendien multifunctioneel: er kun-
nen congressen plaatsvinden, maar er 
kunnen ook auto’s naar binnen rijden 
en feesten worden georganiseerd.

Meet & Connect
Op twee speciale ‘meeting floors’ heeft 
Pullman Eindhoven Cocagne twee 
luxe boardrooms, fijne lichte ruimtes 
met schitterend uitzicht en van alle 

moderne gemakken voorzien. Een van 
de boardrooms heeft een luxe LCD-
scherm, onder andere ideaal voor Vi-
deo Conferencing. De ruimtes hebben 
zelfs een exclusieve ‘chill out’ ruimte 
om even van omgeving te wisselen.

Culinair genieten in Restaurant 
Vestdijk47
Het trendy restaurant Vestdijk47 is 
onderdeel van Pullman Eindhoven 
Cocagne en het kloppende hart van de 
lounge. Door de creatieve vormgeving 
en het gebruik van zowel lage zitjes en 
barkrukken als traditionele tafels is de 
ruimte zowel speels als zakelijk. 

Spa by Pullman
Pullman Eindhoven Cocagne is ook 
voorzien van een uitgebreide Fit and 
Spa lounge. Hier kunnen zowel zake-
lijke als leisure gasten gebruik maken 
van sport en wellness faciliteiten.
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