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Pullman Eindhoven Cocagne

Our world is your playground
Pullman Eindhoven Cocagne is een heerlijk rustige oase op een bruisende lo-
catie, een waar land van Kokanje waarvan gezegd werd dat het een paradijs 
was, oftewel Luilekkerland.  De beste faciliteiten en de hoogste servicekwa-
liteit worden hier gecombineerd met een eigen visie op design en een bijzonde-
re manier van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Achter elke keuze 
zit een mooi verhaal!

Pullman Eindhoven Cocagne is een 
echt congreshotel met de beste facili-
teiten en de hoogste servicekwaliteit. 
Een “eigentijds luxehotel met een mo-
derne twist”, zegt Anouk Muntendam, 
Commercieel Manager van Pullman 
Eindhoven Cocagne. “Bijzonder is de 
vergaande gastvrijheid en het totale 
ontzorgen van de gast, zeker een van 
de belangrijkste redenen waarom Pull-
man veel terugkerende gasten mag 

ontvangen.” Pullman Eindhoven Cocag-
ne heeft 320 stijlvol ingerichte kamers 
in een eigentijdse, warme stijl. Elegan-
tie en moderniteit gaan hier hand in 
hand. Uiteraard zijn de hotelkamers 
van alle moderne faciliteiten voorzien, 
en beschikt Pullman Eindhoven Cocag-
ne ook over een uitgebreide Fit and Spa 
lounge. Hier kunnen zowel zakelijke als 
leisure gasten gebruik maken van de 
uitmuntende faciliteiten.

Where the story begins…
De naam Cocagne herinnert aan het 
land van Kokanje, een sprookjesland vol 
lekker eten en de goede zaken van het 
leven. Het sprookje krijgt vaak de vorm 
van een opsomming van heerlijkheden. 
In het land van Kokanje hoeft niemand 
zich ergens zorgen over  te maken. En 
zo is het ook precies bij Pullman Eind-
hoven Cocagne. Anouk Muntendam: 
“Juist de combinatie van alle facilitei-

Tekst: Mahlee Plekker



COVERSTORY14

ten, de persoonlijke aandacht, kwaliteit 
en service maakt dat het ware Cocagne 
(Luilekkerland) wordt beleefd bij Pull-
man Eindhoven Cocagne. Omdat we 
gasten ook graag net dat beetje extra 
bieden, denken we graag in verhalen. 
Zo hebben we het Meet & Connect 
concept voor onze zakelijke gasten. 
BeeWare – onze eigen bijenvolken - en 
Artist Playground zijn concepten waar-
mee wij kunnen laten zien wat wij be-
langrijk vinden.”

Internationale allure in Eindhoven
Als congreshotel mag Pullman Eindho-
ven Cocagne veel internationale reizi-
gers verwelkomen. Het hotel beschikt 
dan ook over 28 compleet ingerichte 
studio’s met een 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 belang-
rijk. 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.”

De Wintertuin
Pullman Eindhoven Cocagne heeft 18 
modern uitgeruste vergaderzalen die 

desgewenst te koppelen zijn. Boven-
dien heeft het hotel ook een bijzonder 
vormgegeven zaal op de begane grond. 
De zaal bevindt zich in een aparte 
vleugel van het gebouw waardoor ge-
nodigden een eigen toegang hebben 
en ze direct bij de zaal aankomen. Het 
plafond van deze multifunctionele zaal 
– De Wintertuin - is vormgegeven als 
een lichtgevende koepel die alle kleu-
ren van de regenboog kan aannemen. 
Extra leuk om een evenement de sfeer 
van een bedrijf mee te geven of de 
sfeer gedurende de dag aan te passen. 
De zaal is bovendien multifunctioneel: 
er kunnen congressen plaatsvinden, 
maar er kunnen ook auto’s naar bin-
nen rijden en feesten worden georga-
niseerd.

Juist de combinatie 
van alle 

faciliteiten, de 
persoonlijke 

aandacht, kwaliteit 
en service maakt 

dat het ware 
Cocagne 

(Luilekkerland) 
wordt beleefd bij 

Pullman Eindhoven 
Cocagne
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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 Video 
Conferencing. De ruimtes hebben zelfs 
een exclusieve ‘chill out’ ruimte om 
even van omgeving te wisselen.

Artist Playground
De Pullman hotels vinden design, kunst 
en fotografie belangrijk en zijn daarom 
graag verbonden met de specifieke lo-
kale kunst en cultuur van de bruisende 
steden waar de Pullman hotels geves-
tigd zijn. Met Artist Playground gaat 
Pullman een samenwerking aan met 
kunstenaars en ontwerpers van over 
de hele wereld om een eigen visie over 
design tot leven te brengen.  
Pullman Eindhoven Cocagne wordt 
het décor voor de lancering van Artist 
Playground in Nederland en bundelt 
zijn krachten met Artastic, een jong 
bedrijf opgericht uit passie voor kunst.  

Het plafond van de multifunctionele zaal 
De Wintertuin is vormgegeven als een 

lichtgevende koepel die alle kleuren van de 
regenboog kan aannemen
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Het spits wordt afbeten door kun-
stenaar Selwyn Senatori (1973). Hij is 
een Nederlandse pop-art kunstenaar 
van Italiaanse afkomst en bekend om 
zijn figuratieve schilderijen. Senatori’s 
schilderijen vertellen het verhaal van 
zijn Italiaanse achtergrond, evenals zijn 
interesses. Hij wordt geïnspireerd door 

De eigen Pullman honing past perfect in 
het plaatje restaurant Vestdijk47, waar 

Pullman het liefst alleen lokaal en 
duurzaam voedsel serveert
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‘La Dolce Vita’: eten, kwaliteitswijn, 
Italië, vrouwen en design. Zijn werk 
wordt wereldwijd tentoongesteld, van 
Milaan, Parijs, Noorwegen, Londen, 
New York, Hong Kong en Moskou en in 

verschillende steden in Nederland. Toe-
komstige tentoonstellingen om alvast 
naar uit te kijken zullen tot stand ko-
men met de kunstenaars Donald Van 
Schilt, Leon Bosboom, Jean-Paul Mars-
man en Peter Donkersloot.

BeeWare
Vanaf 2017 heeft Pullman Eindhoven 
Cocagne eigen bijenvolken. De bijen-
volken staan op het dak van het hotel. 
Pullman Eindhoven Cocagne kan met 
recht zeggen dat zij het grootste hotel 
van de stad zijn, of misschien zelfs van 
de wereld, met deze 100.000 logees op 
het dak! Pullman Eindhoven Cocagne 
werkt hiervoor samen met BeeWare 

en het maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap is belangrijk voor dit 
project. Anouk Muntendam: “Pullman 
draagt zo een steentje bij aan de biodi-
versiteit van onze stad.”

De eigen Pullman honing past perfect 
in het plaatje van restaurant Vestdijk47, 
waar graag gewerkt wordt met lokale 
en duurzame ingrediënten. Anouk 
Muntendam: “Binnen een paar weken 
wordt de eerste honing van onze eigen 
bijenvolken verwacht. Vanaf dat mo-
ment kunnen wij in Vestdijk dus ook 
voor het eerst onze eigen honing ser-
veren. Bijvoorbeeld bij het ontbijt, in de 
thee of in bijzondere gerechten.”

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. 

Over Pullman Hotels & Resorts
Met Pullman Hotels & Resorts 
introduceert AccorHotels een 
nieuwe generatie hotels van top-
klasse. Het kosmopolitische merk 
biedt hypergeconnecteerde reizi-
gers een ervaring waarbij efficien-
cy en wellness hand in hand gaan. 
Het merk is in trek bij de nieuwe 
nomaden, die de voorzieningen 
voor zaken, fitness en horeca en 
het vernieuwende design uiter-
mate op prijs stellen. Pullman is 
aanwezig in 33 landen met ruim 
117 hotels en resorts in Europa, 
Afrika, het Midden-Oosten, Paci-
fisch Azië en Latijns-Amerika. De 
groep AccorHotels is een wereld-
leider op het gebied van reizen en 
lifestyle, en een digitale pionier 
die een unieke ervaring creëert 
in ruim 4100 hotels, resorts en 
vakantiewoningen en meer dan 
3000 unieke privéaccommoda-
ties wereldwijd.


