
OPPORTUNITY 
MEETS HERE
PULLMAN EINDHOVEN COCAGNE



HET LAND VAN 
KOKANJE
De naam Cocagne herinnert aan het Land van 
Kokanje. In de Middeleeuwen ging het gerucht 
dat dit een paradijs was. Een lusthof met een 
overvloed aan eten, rivieren gevuld met wijn en 
een minerale bron die het eeuwige leven beloofde. 

De naam Cocagne past daarom perfect bij ons 
hotel en staat synoniem voor luxe en comfort. Een
bron van inspiratie voor blijvende herinneringen 
dankzij onweerstaanbare momenten. Gastvrijheid 
vol beleving, inleving en passie, ofwel gastvrijheid 
vanuit het hart.



HOTELKAMERS
Onze 320 hotelkamers zijn state-of-the art en bieden een
oase van rust voor een ultieme ontspanning. De setting is
tevens buitengewoon plezierig voor hen die willen werken.
Dankzij de uiterst comfortabele Pullman bedden en een
veelzijdigheid aan kussens besteden wij optimaal aandacht aan
uw perfecte nachtrust. De ruime badkamer staat garant voor
een verkwikkende beleving, waarna de dag met vernieuwde
prikkelende energie kan beginnen.

Onze Superior kamers zijn eigentijds ingericht, ruim opgezet en
voorzien van een bad en douche, twin bed, minibar, gratis
koffie- en theefaciliteit en een Smart TV-systeem met Chromecast 
mediaplayer voor iOS en Android met hotelinformatie. Tevens 
beschikken de kamers over een bureau met telefoon en 
airconditioning.

De Deluxe kamers zijn comfortabel ingericht en voorzien van een 
regendouche, twin- of queen size bed, minibar, gratis Nespresso 
koffie- en theefaciliteit en een Smart TV-systeem met Chromecast 
mediaplayer voor iOS en Android met hotelinformatie. De kamers 
zijn uitgerust met een bureau, telefoon, airconditioning en een 
laptopsafe met aansluiting.

Tevens beschikken wij ook over Superior Suites en Exclusive Suites.

Voor gasten die langer in Eindhoven verblijven, zijn er de studio’s 
en appartementen die dienen als ‘home away from home’. Voorzien 
van alle gemakken, zoals bijvoorbeeld een kitchenette, een groot 
bureau, een ruime badkamer en eigen wasfaciliteiten. Uiteraard kan 
er gebruik gemaakt worden van alle hotel services.

PERSOONLIJKE AANDACHT
Graag denken we met u mee en gaan we een stap verder dan 
verwacht. Aandacht, service, een persoonllijk welkom op maat en 
oog voor details: graag overtreffen wij uw verwachtingen.

CONNECTED
In het gehele hotel is gratis Wi-Fi internet aanwezig (8MB up en 
down). 

CENTRALE LIGGING
Pullman Eindhoven Cocagne is centraal gelegen in het hart van 
mainport Eindhoven, tegenover het luxe overdekte winkelcentrum 
Heuvel Galerie. Het bevindt zich op slechts vijf minuten loopafstand 
van het Centraal Station.

UW KAMER IS 
DÉ PLEK OM 
TE DROMEN, 
LOUNGEN
– COMFORT OP MAAT –
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RESTAURANT 
VESTDIJK47 EN 
BAR47
De cosmopolitan look met een vintage touch 
creëert een trendsettend interieur wat tegelijkertijd 
warm en huiselijk aanvoelt. Het is aangenaam 
vertoeven in Restaurant Vestdijk47 en Bar47. 

De culinaire brigade staat garant voor een grote 
verscheidenheid aan verse ingrediënten van het 
seizoen, verrassende, moderne bereidingen en 
betoverende creaties met het accent op de Franse 
keuken. Bereid met passie en aandacht voor uw 
wensen. 

Restaurant Vestdijk47 beschikt over een ruime 
Vinoteca met uitgelezen wijnen en een Tresor 
Digestif.

CHEF’S TABLE
Dineren is hier een plezier voor alle zintuigen, 
vooral aan de speciale ‘Chef’s Table’. Met zicht op de 
open keuken, laat u zich in de watten leggen met 
een perfecte wijn-spijs combinatie.

Onze keukenbrigade doet er alles aan om u te 
verrassen - van voorgerecht tot heerlijk dessert of 
kaasplank.

OPENINGSTIJDEN
• ONTBIJT 
 • Maandag t/m vrijdag // 06:30-10:30 uur

 • Zaterdag // 06:30-11:00 uur

 • Zon- en Feestdagen // 06:30-11:00 uur
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BEREIKBAARHEID
Pullman Eindhoven Cocagne is een centraal gelegen locatie voor 
Nederland en België met uitstekende verbindingen naar zowel 
Amsterdam, Düsseldorf als Brussel. Ons hotel ligt midden in het 
charmante hart van de bruisende stad Eindhoven en is makkelijk 
te bereiken per trein, auto en vliegtuig dankzij de nabijheid van 
Eindhoven Airport. 

Parkeren kan tegen vergoeding in de inpandige hotelgarage 
of op het omheinde parkeerterrein achter het hotel. Mochten 
onze parkeergarage en parkeerterrein bezet zijn dan kunt u 
de auto parkeren in de parkeergarage Q-Park de heuvel (1100 
parkeerplaatsen) tegenover het hotel. Houdt u er rekening mee dat 
betaling achteraf ter plaatse geschiedt?

Het openbaar vervoer is een goed alternatief. Ons hotel ligt op 
slechts vijf minuten loopafstand van het Centraal Station.

Eindhoven is ook uitstekend bereikbaar per vliegtuig. Eindhoven 
Airport ontvangt dagelijks vluchten uit vele landen, waaronder 
Italië, Frankrijk, Groot-Brittannië, Polen, Portugal en Zweden. Voor de 
complete lijst verwijzen wij u naar de website van Eindhoven Airport.

ONTSPANNEN 
EN U GOED 
VOELEN
– BODY, MIND AND SOUL –

FIT AND SPA LOUNGE
In de Fit and Spa Lounge vindt u diverse fitnessapparatuur voor 
zowel cardio- als krachttraining. In de luxe Spa is het kosmopolitisch 
genieten van de Finse sauna, infrarood sauna, de belevingsdouche, 
het zwembad en de relaxruimte. In de Spa Lounge (inclusief sauna) 
geldt als kledingvoorschrift badkleding. 

Sothys is een merk dat wereldwijd wordt aanbevolen door 
professionals. Logisch dus dat Pullman Eindhoven Cocagne met 
hen de samenwerking is aangegaan. De huidverzorgingsproducten 
geven, in combinatie met exclusieve massagetechnieken en 
behandelingsprotocollen, een heerlijk gevoel van wellness bij iedere 
behandeling. Speciaal voor behandelingen in de Pullman Fit and Spa 
Lounge verzorgt  Sothys diverse gezicht- en lichaamsbehandelingen 
waarbij alle zintuigen worden geprikkeld. Momenten om puur van te 
genieten. 
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ONZE ZALEN
Pullman Eindhoven Cocagne beschikt over een 
conferentiecentrum met 17 moderne conferentiezalen, 
voorzien van daglicht, de nieuwste audiovisuele 
apparatuur, Nespresso koffie en airconditioning. 

Op de begane grond is de unieke Wintertuin, de 18de 
zaal, geschikt voor congressen, feesten, evenementen 
en auto- en productpresentaties.

Evenementen inspireren, motiveren en 
enthousiasmeren mensen. Het is een wereld vol 
beleving. Aan de juiste organisatie gaat heel wat 
vooraf. Het is een ware zoektocht naar finesse tot in 
detail die zich laat kenmerken door souplesse bij iedere 
actie.

De kunst van het verleiden door middel van het 
verbinden en boeien is door ons geheel doordacht. Het 
is tekenend voor de Pullman filosofie die garant staat 
voor een hoogwaardige en feilloze organisatie.

Onze vergaderzalen zijn voorzien van daglicht, 
bedraad en draadloos internet, Nespresso koffie, 
beamer, projectiescherm, geluid en telefoonlijn. In elke 
zaal dragen wij zorg voor blocnotes met pennen en 
mintjes.

Pullman Eindhoven Cocagne biedt ook zeer 
uitgebreide mogelijkheden voor hybride meetings. Van 
virtual meetings tot een volledig ingerichte AV studio. 
Deze services bieden wij aan met onze AVR partner 
Bazelmans.

WE STAND OUT IN EXCELLENCE VOLGENS YOIN 
Met een auditscore van maar liefst 92% is ons hotel 
gecertificeerd  als  “YOIN excellent meeting place”.

YOIN excellent meeting places is de nieuwe naam voor de 

Vergaderhamers, hét betrouwbare kwaliteitsmerk voor congres- en 

evenementenlocaties.

Samen met onafhankelijke en professionele auditeurs adviseert, 

ondersteunt en beoordeelt YOIN evenementenlocaties op kwaliteit, 

deskundigheid, betrouwbaarheid, innovatie en service.
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VERGADERARRANGEMENTEN

MEETING ROOMS AANTAL GASTEN 1 DAGDEEL 2 DAGDELEN

Barcelona, Berlijn, Boekarest, Cannes, Madrid, 
Marseille, Morse, Bell, Watt, Lumière, Maxwell, 
Ampère

1 tot 20 € 254 € 362

Executive Boardroom (Einstein, Parijs) 1 tot 12 € 414 € 629

Dudok 10 tot 60 € 757 € 859

Huygens 10 tot 60 € 318 € 425

Combinatiezalen 2 delen 30 tot 80 € 629 € 730

Combinatiezalen 3 delen 50 tot 120 € 757 € 859

Cocagne I 32 tot 80 € 540 € 634

Cocagne II 36 tot 240 € 1080 € 1267

Cocagne I en II / Wintertuin 115 tot 400 € 1621 € 1900

OVERZICHT ZAALHUUR

De tarieven zijn inclusief BTW tarief en gelden voor 2022.

Een dagdeel houdt in: een ochtend dagdeel van 08.00 uur tot 12.00 uur / een middag dagdeel van 13.00 uur tot 18.00 uur / een avond 

dagdeel van 19.00 uur tot 23.00 uur

4-uurs
arrangement

€ 23,00 € 57,25

8-uurs
arrangement

Om uw vergadering en meetings effectief, comfortabel en ontspannen te laten verlopen,
biedt Pullman diverse vergaderarrangementen.

• Ontvangst door een 
Welcomer

• Ontvangst met een 
goed gevulde koek of 
muffin

• Thee, koffie en flessen 
Cocagne water in 
de zaal tijdens uw 
bijeenkomst

• Gebruik van frisdrank 
in de zaal (1 per 
persoon)

• Energy break in de 
ochtend en in de 
middag

• Lunchbuffet

• Gebruik van beamer 
en scherm Gebruik 
van internet (ADSL 
en Wi-Fi) 8MB up en 
down 

• Schrijfmateriaal 
en schrijfblok van 
recycled papier

• Ontvangst door een 
Welcomer

• Ontvangst met een 
goed gevulde koek of 
muffin

• Thee, koffie en flessen 
Cocagne water in 
de zaal tijdens uw 
bijeenkomst

• Gebruik van frisdrank 
in de zaal (1 per 
persoon)

• Energy break

• Gebruik van beamer 
en scherm Gebruik 
van internet (ADSL 
en Wi-Fi) 8MB up en 
down

• Schrijfmateriaal 
en schrijfblok van 
recycled papier

• De hierboven genoemde prijzen zijn exclusief zaalhuur en gelden per persoon. 

• De zaalopstelling(en) zit inclusief in de zaalhuur. Desondanks, indien de zaalopstelling(en)
     op de dag van de bijeenkomst nog gewijzigd worden, brengen wij hiervoor ombouwkosten in rekening.

• Indien u gebruik wenst te maken van onderdelen uit de offerte of een wijziging hiervan, behoudt 
Pullman Eindhoven Cocagne het voorrecht een nieuwe offerte te maken.

• Al onze prijzen zijn inclusief 9% en 21% BTW en onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen in BTW
     tarieven en stadsbelasting.

12 / MICE BROCHURE   MICE BROCHURE / 13



ONS DOEL: 
U TE LATEN 
TERUGKIJKEN 
OP EEN UITERST 
SUCCESVOL 
EVENEMENT 

MEETING ROOMS OPPERVLAKTE U-OPSTELLING CABARET
OPSTELLING

THEATER
OPSTELLING

DINER
OPSTELLING

Cocagne I 122 m2 32 70 80

Cocagne II 234 m2 36 150 240

Cocagne I en II 365 m2 48 250 400

Wintertuin 482 m2 46 240 400 250

MEETING ROOMS OPPERVLAKTE BOARDROOM 
OPSTELLING

Executive boardroom Einstein 65 m2 12

Executive boardroom Parijs 72 m2 12

MEETING ROOMS OPPERVLAKTE U-OPSTELLING CABARET
OPSTELLING

THEATER
OPSTELLING

Huygens 107 m2 28 50 60

Maxwell 66 m2 22 30 50

Ampère 66 m2 22 30 50

Lumière 66 m2 22 30 50

Watt 55 m2 20 30 45

Bell 55 m2 20 30 45

Morse 55 m2 20 30 45

Barcelona 54 m2 20 30 45

Berlijn 54 m2 20 30 45

Boekarest 70 m2 20 30 45

Cannes 55 m2 20 30 45

Madrid 54 m2 20 30 45

Marseille 54 m2 20 30 45

MEETING ROOMS OPPERVLAKTE U-OPSTELLING CABARET
OPSTELLING

THEATER
OPSTELLING

BUFFET 
OPSTELLING

Dudok 153 m2 36 90 120 90

ALLE DETAILS
Wij bieden met Meet/Play méér dan alleen een 
vergaderaanbod. Het is een volledig concept. 
Onze conferentiezalen zijn uitgerust met state-of-
the-art technologie om van ieder evenement een 
gegarandeerd succes te maken. Daar ziet de IT 
Solution Manager persoonlijk op toe.

Van glitter tot glamour en van stijlvol tot 
ingetogen. Voor ieder evenement schrijven wij een 
uniek script. Wij laten niets aan het toeval over en 
zorgen dat iedere schakel klopt. Wij staan voor u 
klaar om u volledig te ontzorgen.

Samen met onze decoratie partner Oogenlust en 
AVR partner Bazelmans nemen wij u graag alles uit 
handen om van uw evenement een doorslaand 
succes te maken.
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Begane grond:

Eerste etage:

Tweede etage:

TECHNISCHE ASSISTENTIE  EN
PRIJZEN APPARATUUR

Het slagen valt of staat uiteraard met de menselijke component. Maar zonder goede audiovisuele middelen 
wordt het lastig. Om de kwaliteit van alle technische activiteiten tijdens uw evenement te kunnen 

waarborgen wordt deze geleverd door onze AV partner Bazelmans. 

Afhankelijk van de grootte van uw evenement adviseren wij om persoonlijke assistentie tijdens uw 
evenement te gebruiken. Hiervoor zullen personeelskosten in rekening worden gebracht.

Geluid Prijs per dag

Draadloze microfoon met handheld of rever per stuk € 117,50

Draadloze microfoon met een headset per stuk € 155,00

 
Audio-visueel Prijs per dag

Conferencetelefoon € 112,00

Videoconference in Executive Boardroom € 375,00

Camera converter € 39,00

55 inch LED scherm € 190,00

Laptop € 155,00

Draadloze muis inclusief laserpointer € 23,00

Laserpointer € 23,00

Trainingsset Op aanvraag
 

Diversen Prijs per dag

Katheder € 38,00

Podium, per deel van 2 bij 1 meter € 27,00

Flip-over (inclusief papier en stiften) € 30,00

Whiteboard € 33,00
 
De tarieven zijn inclusief BTW tarief en gelden voor 2022.

Technische assistentie Prijs per uur

Maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur vanaf € 69,00 

‘s Avonds en in het weekend vanaf € 95,00
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Refreshments en energizers Prijs p.p.

• Good morning (zoet - mini (chocolade) croissant en mini 
koffiebroodje)

€ 3,25

• Good morning (hartig - mini sandwich ham en mini sandwich kaas 
en een glas jus d’orange)

€ 4,50

• Quick lunch (een luxe belegd broodje, koffie/thee en water) € 6,00

• Plakje cake € 1,75

• Zoete lekkernij € 3,50

• Energy break € 3,25

• Huisgemaakte appeltaart V47 € 6,00

• Seizoensgebak € 6,00

• Assortiment Hollandse snacks, zoals worsten-saucijzenbroodje, 
frikandel-kroketbroodje, ragout-kaasbroodje

€ 4,25

• Vers handfruit van het seizoen per stuk € 1,35

• Fruitspiesje (ananas of fruitmix) € 2,75

• Groentenstengels met frisse yoghurt dip € 2,75

• Salade met seizoensgroenten € 4,00

• Crudite met yoghurt en humus dip € 2,75
 
Prijzen zijn per persoon en vooraf per groep te reserveren. Inclusief BTW.

ETEN EN DRINKEN
Ervaar legio culinaire verrassingen bij Vestdijk47 en Bar47. Ontdek creatieve gerechten met een twist, maar ook 
verfijnde wijnen, bieren, cocktails, thee en koffie.

Broodjesbuffet € 15,50 per persoon

Lunchbuffet € 25,50 per persoon
Soup corner
Home made soep met diverse garnituren passend
bij de tijd van het jaar.

Bakery street
Luxeuze broodjes 
(3 soorten per dag, vis, vlees, vega) 

Bijvoorbeeld zelf garneren met verschillende toppings, 
truffelmayonaise, ranchdressing, zongedroogde tomaatjes, 
pijnboompitten etc.

Sweet stuff
Zoete lekkernijen van onze Patissier.

Hot corner
2 wisselende warme items.

Prijzen zijn per persoon en vooraf per groep te reserveren. Inclusief BTW.

Luxueuze broodjes (3 soorten per dag - vis, vlees, vega) en 
een heerlijk verrassingsitem geselecteerd door de Chef. 
Sappen, melk, koffie, thee en water.

Prijzen zijn per persoon en vooraf per groep te reserveren. Inclusief BTW.

Uitbreiding broodjesbuffet Prijs p.p.

• Saladebar met diverse rauwkost en samengestelde 
salades

€ 7,00

• Salade Shaker € 3,75

• Home made soep met diverse garnituren passend bij 
de tijd van het jaar

€ 3,50

• Verse fruitsalade € 4,25

• Uitbreiding naar 5 soorten luxueuze broodjes € 5,50

• Energizer Smoothie 48cc € 4,25

• Detox Smoothie 48cc € 4,25

Prijzen zijn per persoon en vooraf per groep te reserveren. Inclusief BTW.

Indien het totaal aantal deelnemers voor het lunchbuffet minder 
dan 15 personen is, wordt een aangepaste lunch in de vorm van een 
lunchbuffet op tafel uitgeserveerd.

In het 8-uurs en 12-uurs vergaderarrangement zit het lunchbuffet 
inbegrepen.

Take away lunchpakket 
€ 14,50 per persoon inclusief BTW

2 luxe sandwiches, mueslibol, 
1 stuks handfruit, Between candy bar, flesje water, Danone 
yoghurt

Take away filepakket
€ 7,50 per persoon inclusief BTW

1 luxe sandwich, Between candy bar, flesje water

Easy Bites
Prijs p.p.

• Salty bites (Eindhovense notenmix, gevulde pepers met roomkaas en olijven) € 3,00

• Bites Eindhoven (Bitterbal, vlammetjes, mini frikandellen, Mienekes HOUBEN en diverse dipjes) € 4,50

• Borrel Bites Warm (Rundvleesbitterbal, kip chunck, loempia oude kaas, Falafal, Butterfly shrimps en 
calamares met diverse dipjes) € 4,75

• Borrel Bites Koud (Wrap met serranoham met gezonde spread, gemarineerde gamba’s en crostini’s vitello 
tonato met crostini zalmtaart) € 5,00

 
Prijzen zijn per persoon en vooraf per groep te reserveren. Inclusief BTW.

Heerlijk borrelen na een geslaagde bijeenkomst?
Graag serveren wij tijdens uw borrel één van onze volgende bites
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EATING IS A 
NECESSITY, 
COOKING IS
AN ART

Buffet Pullman
€ 33,50 per persoon 

DRANKEN
Dranken
op nacalculatie

Hollands 
drankassortiment 
arrangement

Internationaal 
drankassortiment 
arrangement Drankjes uit het Hollandse 

drankassortiment vanaf € 3,00 per 
drankje

Drankjes uit het Internationale 
drankassortiment vanaf € 3,50 per 
drankje

Bier, wijn, frisdranken (Sourcy rood, 
Sourcy blauw, cola, cola light, cassis, 
Lipton Ice Tea, 7 up, tonic, bitter 
lemon, Sisi orange, jus d’orange, 
tomatensap, appelsap) port, sherry, 
vermouth, vieux, jenevers

2-uurs drankarrangement à € 18,50 
per persoon
3-uurs drankarrangement à € 24,50 
per persoon
4-uurs drankarrangement à € 28,50 
per persoon
5-uurs drankarrangement à € 34,50 
per persoon

Hierna ieder extra uur 
drankarrangement Hollands 
assortiment à € 5,00 per persoon per 
uur.

Hollands drankassortiment aangevuld 
met wodka, whiskey, Tia Maria, rum, 
Pisang Ambon, Safari, Blue Curaçao, 
gin, Passoa, Cointreau, Campari

2-uurs drankarrangement à € 28,75 
per persoon
3-uurs drankarrangement à € 36,50 
per persoon
4-uurs drankarrangement à € 42,50 
per persoon
5-uurs drankarrangement à € 47,50 
per persoon

Hierna ieder extra uur 
drankarrangement Internationaal 
assortiment à € 6,50 per persoon per 
uur.

Opmerking: 
Tarieven gelden voor partijen vanaf 50 personen. De tarieven zijn inclusief BTW tarief en gelden voor 2022.

Borrels
Wij bespreken graag met u de moge-
lijkheden voor een afsluitende borrel.
Afhankelijk van de grootte van de 
groep (maximaal 30 personen) en 
beschikbaarheid, kan dit gezellig in 
Bar47.

Voor grotere groepen bepalen we 
graag in overleg een andere geschikte 
ruimte. 

Buffet Eindhoven
€ 27,50 per persoon 

Wij bieden u diverse buffetsuggesties, maar indien gewenst maken wij graag een passend voorstel op maat. 

Buffet Cocagne
€ 25,50 per persoon 

5-gangen Chefs’ table menu
All-in € 102,50 per persoon. Van 8 tot 14 personen. 
Samenstelling afhankelijk van het seizoen en de 
wensen.

2-gangen menu
Vanaf € 27,50 per persoon 

3-gangen menu
Vanaf € 35,50 per persoon 

4-gangen menu
Vanaf € 40,00 per persoon 

5-gangen menu
Vanaf € 45,00 per persoon 

Wijnarrangement
Een bijpassend geselecteerd wijnarrangement serveren wij voor 3- gangen vanaf € 22,50 per persoon  

Opmerking: 
De tarieven zijn inclusief BTW tarief en gelden voor 2022.
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pullmanhotels.com


