PENTAHOTEL
LEUVEN

good to know
You’re not a fan of the usual hotel experience. Excellent. Here at Leuven neither
are we. Wherever you go, you’re not there just to skate on the surface. Adding
a little more depth is exactly what the pentahotel mindset is all about. A 103room concept over five floors, pentahotel is perfectly positioned for business and
pleasure in Leuven, yet miles away from the usual hotel experience. Yes, we’re
just minutes from a rich vein of history and culture, famous sites of learning and
famous sites of drinking amazing beers, but it’s the penta vibe that truly sets us
apart. Be our guest and discover it...

go to your room!
CATEGORIES
penta room
penta junior suite
penta player pad

penta at your service
ROOMS
93
8
2

AREA (m2)
23
36
36

The hotel has laundry service, room service is of course available
24/7 and you have a choice of free and premium WIFI. If you’re
driving, we’ve got parking for 45 vehicles. Need to sweat? You can
work out in our high-spec fitness room.

We’ve got 103 spacious guest rooms, all non smoking, all with
hairdryer and full set of chic toiletries. Kick back and enjoy
free WIFI access to the internet, free on-demand TV for your
premium sports and movie channels. Want to chill out or raise
the temperature?

let’s get down to business
With two conference rooms to choose from, penta adapts to
accommodate a variety of business gatherings for up to 50
people. You‘ll find all the high-tech spec you need to give your
event, conference or private party the perfect Leuven backdrop.
And for anything else you need, team penta is ready to spring into
action and get things done.

eat, drink and be penta
Whether for work or play, your room is your castle and we’ll treat
you royally. Starting with our (far-from-standard) standard double
rooms, there are several penta formats, with many venues offering
a touch more, including junior, plus, deluxe and grand options.
Ask for details...

Shoot to chill in the pentalounge. It’s the heart of the hotel:
billiard table, latest game console, 24-hour bar and the best
steak n´ burger and cocktail combos in town.
Was there something else? Oh yes, the tunes. It’s all good.

RESERVATIONS
For reservations, please contact your travel professional, the hotel directly on +32 (0) 1631 7625 or visit www.pentahotels.com

Alfons Smetsplein 7 · 3000 Leuven · T: +32 (0) 16 317 600 · F: +32 (0) 16 317 601 · www.pentahotels.com
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goed om te weten
Je bent geen fan van de gewone hotelervaring. Prima. In Leuven zijn we dat ook
niet. Waar je ook gaat, je houdt er niet van om aan de oppervlakte te blijven. Wat
extra diepte is precies waar het bij pentahotel allemaal om draait. Een concept van
103 kamers verdeeld over vijf verdiepingen is perfect gepositioneerd voor zaken en
vertier in Leuven, en is toch zo ver verwijderd van de gewone hotelervaring. Jazeker, we bevinden ons slechts enkele minuten verwijderd van een rijke geschiedenis
en cultuur, de beroemde universiteit en de vele cafés, maar het is de penta vibe die
ons echt zo bijzonder maakt. Kom bij ons logeren en overtuig jezelf...

naar je kamer!
CATEGORIEËN
penta kamer
penta junior suite
penta player pad

penta tot je dienst
KAMERS
93
8
2

OPPERVLAKTE (m2)
23
36
36

Het hotel beschikt over een linnenservice, room service is natuurlijk 24/7 beschikbaar en je hebt een ruim aanbod aan gratis
en betalende WIFI. Als je met de auto komt, parkeer je op één
van de 45 plaatsen. Zin in lichamelijke inspanning? Je kunt nu
sporten in onze super uitgeruste fitnessruimte.

Wij hebben 103 ruime hotelkamers. Alle zijn voor niet-rokers en
uitgerust met een haardroger en een volledige set chique toiletartikelen. Laat je gaan en geniet van gratis internettoegang via WIFI,
met gratis on demand TV voor de allerbeste sport- en filmkanalen.
Wil je je ontspannen of de temperatuur laten stijgen?

even serieus nu
Met twee conferentieruimten biedt penta voldoende plaats voor
vergaderingen tot 50 mensen. Je vindt er ook alle hightech apparatuur terug die je voor je event, conferentie of privéfeest nodig
hebt. En als er nog iets ontbreekt, staat het penta-team klaar om
in actie te schieten en dingen voor jou voor elkaar te krijgen.

Of je nu werkt of speelt, je kamer is je burcht en wij zullen je royaal verwennen. Te beginnen met onze (allesbehalve standaard)
standaard dubbele kamers, zijn er verschillende penta-formaten,
met ontelbare voorzieningen die net dat ietsje meer bieden, zoals
junior, plus, deluxe en grand opties. Vraag naar de details...

eet, drink en wees penta
Met de keu in de hand in de pentalounge. Centraal in het hotel
bevinden zich de biljarttafel, de nieuwste gameconsole, een bar
die 24u/24 open is en de beste steak-n‘-burger en cocktail aanbie
dingen in de stad. Wilde je nog iets? O ja, de muziek. Alles is goed.

RESERVERINGEN
Neem voor reserveringen contact op met je reisagent of rechtstreeks met het hotel op het nummer +32 (0) 1631 7625 of surf naar www.pentahotels.com
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