
Inntel Hotels Utrecht Centre
Smakkelaarshoek 24
3511 EC Utrecht

Algemeen
T +31 (0) 30-2020990
E infoutrecht@inntelhotels.nl

Meetings & Events
T +31 (0) 30-2024004
E meetingutrecht@inntelhotels.nl

Kamerreserveringen
T +31 (0) 30-2020995
E reservationsutrecht@inntelhotels.nl
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Gifts & More
Uw loyaliteit wordt gewaardeerd. Gifts & More is 
speciaal voor boekers van zakelijke hotelkamers. 
U spaart punten die u in onze webshop kunt 
inwisselen voor leuke cadeaus of overnachtingen. 

Het 11 verdiepingen tellende Inntels Hotels Utrecht Centre is 
verbonden met het Centraal Station. Mede door de ligging 
op een inspirerend knooppunt is het een unieke locatie om 
te ontmoeten, overnachten, vergaderen én ontspannen. Met 
o.a. slechts 35 minuten reistijd van Schiphol is Inntel Hotels 
Utrecht Centre de best bereikbare locatie met openbaar 

vervoer. Het interieur is ontworpen op de vele verbindingen 
die het hotel kenmerkt. De monumenten, oude gewelven, de 
iconen van de stad en het lijnenspel naar de wegen, paden en 
kanalen vloeien terug in het design. Volg de karakteristieke 
klinkers en proef de relaxte en urban sfeer in the U food & 
drinks waar lekker eten en drinken centraal staat. 

Meetings & Events
Inntel Hotels Utrecht Centre is met 300 m2

aan flexibele ruimtes de locatie voor 
succesvolle vergaderingen en onvergetelijke 
events. Geniet van een prachtig uitzicht in 
onze zalen op de 11e verdieping of of maak een 
eersteklas treinreis in de boardroom.

HOOG CATHARIJNE - 150 M
BINNENSTAD - 500 M
DOMTOREN - 1.000 M
SCHIPHOL - 47.000 M

HOOG CATHARIJNE P4
STATIONSSTRAAT 29

3511 EK UTRECHT

162
KAMERS

SPA DÔME
LIFE FITNESS GYM

DIV. BEHANDELINGEN

ZWEMBAD
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Centraal gelegen in het hart van Nederland



Kamertypes

Standaard Capaciteit Meetings & Events
Etage 11 m2 U-shape Cabaret Theater School Diner Receptie

    Spoor 1-2-3-4-5-bar 250 Op aanvraag Op aanvraag

    Spoor 1-2-3-4 202 Op aanvraag Op aanvraag

    Spoor 2-3-4 179 80 120 80 Op aanvraag

    Spoor 4-5-bar 136 Op aanvraag Op aanvraag

    Spoor 3-4 109 34 48 90 40

    Spoor 2-3 104 32 48 80 28

    Spoor 4-5 96 36 Op aanvraag

    Spoor 1-2 93 30 48 70 28

    Spoor 5-bar 60 Op aanvraag Op aanvraag

    Spoor 1 23 25

    Spoor 2 70 24 24 60 18

    Spoor 3 34 16 24 12

    Spoor 4 75 20 32 60 16

    Spoor 5 21 8 15

Etage 2

    Boardroom First Class 45 14
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City Twin Kamer
•22 m2

•Uitzicht over de stad of 
    het spoor
•2 aparte bedden
•Badkamer met inloopdouche

City Double Kamer
•22 m2

•Uitzicht over de stad of
    het spoor
•King size bed
•Badkamer met inloopdouche

City XL Kamer
•28 m2

•Uitzicht over de stad of 
    het spoor
•King size bed
•Badkamer met inloopdouche 
    en bad

City Family Kamer
•46 m2

•1 king size bed 
•2 aparte bedden
•Badkamer met 2 douches
•Strijkfaciliteiten

Spa Kamer
•29 m2

•King size bed
•Whirlpool & luxe regendouche
•Badjas en slippers
•Strijkfaciliteiten

Wellness Kamer
•35 m2

•King size bed
•Privé sauna, whirlpool & 
    luxe regendouche
•Inntel LXRY bed
•Nespresso
•Badjas & slippers
•Strijkfaciliteiten

Wellness Suite
•44 m2

•Woonkamer
•King size bed
•Privé sauna, whirlpool &
    luxe regendouche
•Inntel LXRY bed
•Nespresso
•Badjas & slippers
•Strijkfaciliteiten

In al onze kamers:

 

 

 

GRATIS WIFI AIRCO

KOFFIE & THEE LAPTOP KLUIS

FLATSCREEN TV FÖHN



Hybride Meetings & Events

Heeft u binnenkort een belangrijke kick-off, productlancering of misschien wel een training? Live-
communicatie binnen de 1.5 meter regel heeft een compleet nieuwe invulling gekregen. Het dagelijkse 
werkleven en de evenementenmarkt hebben een sprint de digitale wereld ingetrokken.

Een hybride vorm van een evenement kan op allerlei manieren worden toegepast. De livestream kan enkel online te bezoeken 
zijn als webcast, deels op locatie en deels online en/of in diverse zalen worden uitgezonden.

De ervaring van de digitale bezoeker van uw evenement wordt anders wanneer u vanuit een speciaal voor u ingerichte studio 
uitzendt. U kunt er ook voor kiezen een broadcast locatie in te richten. In samenwerking met onze vaste partner, Ruad 
Audiovisual Solutions, hebben wij diverse all-in-one hybride oplossingen samengesteld.
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Zakelijke Meeting
•  Plug & Play set-up voor online zakelijke 
   meetings met Microsoft Teams, Zoom of 
   Google meets
•  Conferentiecamera aangesloten op de laptop incl. 
   microfoon met speaker. De microfoon registreert 
   geluid op afstand tot acht meter
•  Mogelijkheid tot het programmeren van diverse 
   standen, om zo tijdens de vergadering met 
   slechts één druk op de knop de positie van de 
   camera te wijzigen
•  Tot 10 personen
   

  v.a. 300,- (excl. BTW)

Live Streaming
•  Stap in de online event wereld en bereik het
   grote publiek met uw live sessie
•  Via een weblink kan er een onbeperkt aantal 
   mensen streamen

     
 

Prijs op aanvraag.

Interactieve Meeting
•  Interactie met uw kijkers middels beeld, geluid 
   en Q&A opties
•  Volledig verzorgde set incl. twee technische 
   begeleiders
•  De op afstand bestuurbare camera’s zullen door 
   de begeleiding worden bediend. Deze kunnen op 
   uw laptop worden aangesloten voor het uitzenden 
   van de presentatie
•  Dynamisch beeld van zowel de spreker als het
   publiek
•  Tot 250 deelnermers, waarvan 20 in beeld incl. 
    geluid

   v.a. 2.000,- (excl. BTW)

Live Event
•  Dé ultieme eventervaring voor uw digitale 
   bezoekers. Ga een stap verder en verras uw publiek 
   met een unieke online beleving
•  Op maat gemaakt programma
• Compleet aangeklede broadcast locatie
•  Interactie met de kijkers via een Q&A
•  Het live event is 4 uur actief
•  Tot 10.000 kijkers

Prijs op aanvraag.


