PENTAHOTEL
BRUSSELS AIRPORT
good to know
pentahotel Brussels, Airport is not like other airport hotels. From the second
the traveller steps into our spacious and open pentalounge, that much is clear.
The unique design and superb location, with a cultural capital on your doorstep,
make it a very cool choice. There are 87 rooms over three floors, and NATO’s
headquarters and the world-famous Atomium are on the doorstep, but penta
gives you something else. It’s an attitude. Professionalism is at the core, but being
human, staying friendly and going further to be helpful, these aren’t from the
instruction manual. They’re who we are. Come, be our pentaguest and see...

go to your room!
CATEGORIES
penta room
penta plus room
penta player pad

penta at your service
ROOMS
79
7
1

AREA (m2)
15
18–21
22

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 50 vehicles. Need to sweat? You can
work out in our high-spec fitness room.

We’ve got 87 guest rooms, all non smoking, all with hairdryer and
full set of chic toiletries. Kick back and enjoy free WIFI access to
the internet, with 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
Our meeting room with daylight is perfect for that quick on-theroad meeting or boardroom conference. Accommodates a dozen
people comfortably, and has all the high-tech spec you need to
help things go without a hitch. And for anything else you need,
team penta at Brussels Airport is at your service.

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)2 725 33 80 or visit www.pentahotels.com

Berkenlaan 5 · 1831 Diegem · T: +32 (0) 2 725 33 80 · F: +32 (0) 2 725 38 10 · www.pentahotels.com

PENTAHOTEL
BRUSSELS AIRPORT
goed om te weten
pentahotel Brussels, Airport is als luchthavenhotel uniek. Zodra de reiziger onze ruime en open
pentalounge binnentreedt, is dat duidelijk. Het unieke design en de super locatie, met een culturele
hoofdstad dichtbij, zijn bijzondere troeven. Er zijn 87 kamers verdeeld over drie verdiepingen, en het
NATO-hoofdkwartier en het wereldberoemde Atomium zijn slechts een steenworp verwijderd, maar
penta biedt nog iets anders. Het is een instelling. Professionalisme staat centraal bij wat we doen,
maar menselijk zijn, vriendelijk blijven en net dat tikkeltje extra service bieden, zijn zaken die we niet
uit het instructieboekje halen. Ze zijn wat we zijn. Word een pentagast en ervaar het zelf...

naar je kamer!
CATEGORIEËN
penta kamer
penta plus kamer
penta player pad

penta tot je dienst
KAMERS
79
7
1

OPPERVLAKTE (m2)
15
18–21
22

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 een
van de 50 plaatsen. Zin in lichamelijke inspanning? Je kunt nu
sporten in onze super uitgeruste fitnessruimte.

Wij hebben 87 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, gratis on-demand TV
met films en sportkanalen. Wil je je ontspannen of de temperatuur
laten stijgen?

even serieus nu
Onze vergaderruimte is perfect voor die snelle meeting of
boardroom vergadering onderweg. Ze biedt comfortabel ruimte
aan een twaalftal personen en beschikt over de nodige hightech
uitrusting. En voor al je andere behoeften staat team penta te
Brussels Airport voor je klaar.
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)2 725 33 80 of surf naar www.pentahotels.com

Berkenlaan 5 · 1831 Diegem · T: +32 (0) 2 725 33 80 · F: +32 (0) 2 725 38 10 · www.pentahotels.com

