Hotel & City Lounge
Antwerpen

Not just better. Different.

Meeting point – for City-hoppers
and Globe-trotters.
Located close to Antwerp’s stunning cathedral-style main
station and in the famous diamond quarter, the Lindner
Hotel & City Lounge is a relaxing, elegant four-star hotel
that serves an attractive short holiday destination, multipurpose conference facility and stylish city lounge alike.
The hotel’s combination of contemporary design, friendly
service and charming cosmopolitan flair makes it a
welcoming meeting point in the heart of the city and
the ideal destination for everyone, from city-hoppers to
conference participants and lounge guests.

Ontmoetingsplaats – voor Stads-toeristen en Wereldreizigers.
Het Lindner Hotel & City Lounge ligt midden in de
beroemde diamantwijk, vlakbij één van de fraaiste
stations ter wereld, het monumentale Centraal Station.
Het elegante en ongedwongen viersterrenhotel is een
aantrekkelijk vakantie-verblijf, een veelzijdig
congresoord en een stijlvolle city lounge.
Bovendien maken het moderne design, de warme service
en de charmante internationale flair ons hotel tot een
sympathieke ontmoetingsplaats. Een ideale plek voor
city-hoppers, congresgasten en loungebezoekers.

rooms
The hotel has 173 air-conditioned, non-smoking rooms and
suites (some with balcony), as well as a range of rooms
suited to guests with disabilities. All rooms and suites are
furnished with stylish bathrooms with bathtub or shower
and private toilet. Telephone, LAN access, flatscreen
cable TV with video on demand and a selection of music
channels, Wi-Fi. Minibar, laptop safe and kitchenette.

Kamers
173 modern uitgeruste kamers met airco, elegante suites
(sommige met balkon), volledig rookvrij, evenals kamers
toegankelijk voor mindervaliden. Alle kamers en suites
hebben comfortabele bedden en luxueuse badkamers met
ligbad of douche en wc. Telefoon, LAN-toegang, flatscreenkabel-TV, Pay-TV, diverse muziekkanalen, minibar,
koffie- en thee faciliteiten en laptopsafe.

Facilities
Spacious lounges on the ground floor with internet surfing
stations and welcoming bar area. The restaurant seats
120 guests and serves an array of seasonal, regional and
international specialities. All lounges are equipped with
Wi-Fi.
14 event rooms with a total space of more than 400 m²
for up to 350 people. All conference rooms have airconditioning, natural light and are equipped with Wi-Fi
and the latest conference and information technology.
Our large conference and event lounge, The 12th Floor
offers a spectacular view over Antwerp. Particularly
suited to large private and/or company functions.
Large leisure area (200 m²) on the 11th floor with
spectacular views of Antwerp, high-tech workout
equipment, relaxation area, separate changing rooms
and traditional sauna.

Faciliteiten
Ruime lounges op de begane grond met internetplekken
en een uitnodigende ruimte met bar. Het restaurant
heeft meer dan 120 zitplaatsen en serveert
seizoensgerechten, gerechten uit de regionale en
internationale keuken. Alle lounges hebben Wi-Fi.
14 evenementenzalen met een oppervlakte van meer
dan 400 m2 en voor maximaal 350 personen. Alle ruimtes
hebben airconditioning, beschikken over daglicht en zijn
voorzien van geavanceerde audiovisuele hulpmiddelen
en Wi-Fi. De grote vergader- en eventlounge The 12th
Floor biedt een spectaculair, geweldig panoramisch
uitzicht over Antwerpen en leent zich vooral voor grote
feestelijke bijeenkomsten, zowel privé als zakelijk.
Ruim relaxcentrum (200 m2) op de 11e verdieping
met heerlijk uitzicht over Antwerpen. Hightechfitnessapparaten, rustzone, aparte kleedcabines en
traditionele sauna.

The hotels proximity to Antwerp’s impressive, lively
city centre with its wealth of shopping streets, such as
the ”Meir”, its outstanding variety of art and culture
and numerous sights, will make your stay a truly unique
experience.
Underground car park in the hotel complex with over
1,600 affordable parking spaces.

Omgeving
Met kleurrijke winkelstraten als de Meir en een rijk
aanbod aan kunst en cultuur is het een echte must
voor iedereen die de stad bezoekt. Ook de talloze
bezienswaardigheden zijn niet te missen. Er is genoeg
te beleven om van elk verblijf een aparte ervaring te
maken!
Bij het hotelcomplex bevindt zich een ondergrondse
parkeergarage, tegen vergoeding, met meer dan
1.600 plaatsen.
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Become a “fan” and
we’ll keep you posted!
www.facebook.com/lindnerantwerpen

