POSTILLION HOTEL WTC ROTTERDAM

THERE’S A NEW ICON IN TOWN

Vanaf april naast meetings, congressen, evenementen en beurzen nu ook overnachten in WTC Rotterdam.
We hebben Postillion Convention Centre WTC uitgebreid met maar liefst 168 hotelkamers. Dat betekent dat
onze gasten met de Coolsingel aan hun voeten kunnen overnachten.

Kralingse plas

DE PERFECTE LIGGING

Centraal station

> Het hotel ligt aan de Meent, in het hart van Rotterdam.

> OV (metro, tram en bus) op loopafstand.
> Per taxi bereik je ons binnen 15 minuten vanaf

Rotterdam Airport. Schiphol Airport ligt op 45

Erasmus brug

autominuten afstand. De sneltrein brengt je
binnen 40 minuten naar Amsterdam Centraal.
> Parkeren doe je in de garage die naast ons hotel ligt.

DE HOTELKAMERS
Onze viersterrenhotelkamers met manshoge
ramen hebben een industriële uitstraling gecombineerd met warme kleuren. De kamers
zijn niet alleen een fijne plek om te slapen,
maar ook zeer geschikt om te werken. Je zet
er in alle rust even de puntjes op de i voor die
belangrijke presentatie.

ROL VANUIT JE BED ZO DE MEETING IN
Tijdens de bouw van de hotelkamers hebben we ook ons Convention Centre helemaal gerenoveerd. We
zijn weer helemaal klaar voor inspirerende congressen, evenementen en beurzen. Ook voor meetings in
kleine groepen kun je bij ons terecht. Zoek je naar een plek voor een hybride evenement? We hebben een
complete studio ingericht voor online meetings. Zo maak je niet alleen offline, maar ook online indruk.

Beursplein 37

3011 AA Rotterdam

reservation.rotterdam@postillionhotels.nl

+31 10 205 4423

POSTILLION

HOTEL & CONVENTION CENTRE WTC ROTTERDAM

PO STI LLI ON HOTEL

WTC ROTTER DAM IN HET KORT...
> 168 hotelkamers, een mooie aanvulling op onze meeting
en evenementenlocatie.
> In het hart van Rotterdam, aan de Meent.
> Makkelijk met OV te bereiken.
> Rijksmonument met een bijzondere industriële uitstraling.
> Beursvloer van 3000m2 en meetings rooms van 10 tot
1000 personen.
> Postillion Hotel & Convention Centre WTC Rotterdam
heeft een studio ingericht voor hybride events.

