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Pullman Eindhoven Cocagne is een 
heerlijk rustige oase op een bruisende 
locatie midden in het centrum van Eind-
hoven merken we als we de ruime lobby 
met zijn karakteristieke witte wereldbol 
binnenstappen

Pullman Eindhoven Cocagne 
Our world is your
playground
Pullman Eindhoven Cocagne is een waar 
land van Kokanje. Het Kokanje waarvan 
gezegd werd dat het een paradijs was, 
Luilekkerland. De beste faciliteiten en 
de hoogste servicekwaliteit worden hier 
gecombineerd met een eigen visie op de-
sign en een bijzondere manier van maat-
schappelijk verantwoord ondernemen. 

“In het land van Kokanje hoeft niemand 
zich ergens zorgen over  te maken,” 
vertelt Anouk Muntendam,  Commer-
cieel Manager van Pullman Eindhoven 
Cocagne, ons. “Zo is het ook precies bij 
Pullman Eindhoven Cocagne. Juist de 
combinatie van alle faciliteiten, de per-
soonlijke aandacht, kwaliteit en service 
maakt dat het ware Cocagne hier wordt 
beleefd.” Achter elke keuze zit een mooi 
verhaal. Bijvoorbeeld het Meet & Con-
nect concept voor zakelijke gasten, Bee-
Ware – de eigen bijenvolken, en Artist 
Playground. Anouk Muntendam: “Dit 
zijn concepten waarmee wij kunnen la-
ten zien wat wij belangrijk vinden.”

Achter elke keuze zit 
een mooi verhaal! 

Pullman Eindhoven Cocagne is een echt 
congreshotel met de beste faciliteiten 
en de hoogste servicekwaliteit. Een ei-
gentijds luxehotel met een moderne 
twist. Anouk Muntendam: “Bijzonder is 
de vergaande gastvrijheid en het totale 
ontzorgen van de gast. Dit is zeker een 
van de belangrijkste redenen waarom 
Pullman veel terugkerende gasten mag 
ontvangen.” Tijdens onze ronde door het 
schitterende hotel zien we dat Pullman 
Eindhoven Cocagne 320 stijlvol inge-
richte kamers in een eigentijdse, warme 
stijl heeft. 

Meet & Connect
Op twee speciale ‘meeting floors’ heeft 
Pullman Eindhoven Cocagne twee luxe 
boardrooms, fijne lichte ruimtes met 
schitterend uitzicht en van alle mo-
derne gemakken voorzien. Een van de 
boardrooms heeft een luxe LCD-scherm, 
onder andere ideaal voor Video Confe-

rencing. De ruimtes hebben zelfs een 
exclusieve ‘chill out’ ruimte om even van 
omgeving te wisselen.

De Wintertuin
Naast 17 modern uitgeruste vergader-
zalen heeft het hotel ook een bijzonder 
vormgegeven zaal op de begane grond. 
De zaal bevindt zich in een aparte vleu-
gel. Het plafond van deze multifuncti-
onele  ‘Wintertuin’ is vormgegeven als 
een lichtgevende koepel die alle kleuren 
van de regenboog kan aannemen. Er 
kunnen congressen plaatsvinden, maar 
er kunnen ook auto’s naar binnen rijden 
en feesten worden georganiseerd.

Internationale allure in Eindhoven
Als congreshotel mag Pullman Eindho-
ven Cocagne veel internationale reizi-
gers verwelkomen. Anouk Muntendam: 
“De goede bereikbaarheid van Eindho-
ven is voor ons als internationaal bedrijf 
erg belangrijk. Daarnaast heeft Eind-
hoven door het gezellige centrum en 
de bedrijvigheid ook een aantrekkelijk 
klimaat voor zakelijke gasten. Pullman 
Eindhoven Cocagne is met zijn vier ster-
ren superior een uitstekende uitvalsba-
sis voor de zakelijke reiziger.”

Culinair genieten in restaurant 
Vestdijk47
Het hoog aangeschreven restaurant 
Vestdijk47 is onderdeel van Pullman 
Eindhoven Cocagne en het kloppende 
hart van de benedenverdieping. Door 
de slimme vormgeving en het gebruik 
van zowel lage zitjes en barkrukken als 
traditionele tafels is de ruimte zowel 
speels als zakelijk. 

Naast 18 modern 
uitgeruste 

vergaderzalen heeft 
het hotel 

een bijzonder 
vormgegeven 

‘Wintertuin’ voor 
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