discover our
mining history
Verpakt in een oogstrelend design met een knipoog naar
het mijnverleden van Genk. De fantasie bereikt. Alle verwachtingen overtroffen. Over Different gesproken. Beleef
de luxe voorbij. Een beleving die is beloond met een design
award en de Gault Millau.
Start in de mezzanine met een welkomstdrankje. Plof na
je meeting neer in de trendy wijnbar of ga naar de Carbon
Sense City Spa om het compleet te maken. Kom je kamer
binnen en geniet van het uitzicht op de daktuin. Jouw meeting wordt verzorgd met oog voor kwaliteit waarbij zelfs aan
de kleinste details gedacht wordt.

meeting
packages
full day package | basic (8u)

Welkomstkoffie, 2 breaks, broodjeslunch met soep,
fris, waters en koffie of thee. Drankenpakket basic.

full day package | extraordinary (8u)

Welkomstkoffie, 2 breaks, 2-gangenmenu, 2 consumpties bij lunch, drankenpakket basic.

half day package | basic (4u)

Welkomstkoffie, 1 break. Drankenpakket basic.

half day package | basic lunch (4u)

Welkomstkoffie, 1 break, broodjeslunch met soep,
fris, waters en koffie of thee. Drankenpakket basic.

half day package | extraordinary (4u)

Welkomstkoffie, 1 break, 2-gangenmenu, fris, waters &
koffie of thee, drankenpakket basic..

meet different
In dit bekroonde hotel in het centrum van Genk ervaar je het
Limburgse mijnverleden in alle luxe. Een gastronomisch
restaurant en hippe wijnbar geven je professionele meetings net dat ietsje meer. De daktuin van Carbon Hotel leent
zich prima tot bv. een sessie schermen of brainstormen in
de buitenlucht. Onze vergaderzalen zijn uitgerust met de
laatste nieuwe SMART technologie.

board room

meet | & ||

26 m² | max. 12 personen

60 m² | max. 60 personen

De board room leent zich perfect
voor kleine vergaderingen of als
break-out zaal.

12 pax

Het interactieve SMART Board is
een aanraakgevoelig scherm dat
met een computer verbonden is.

35 pax

42 pax

30 pax

12 pax

60 pax

even
more
different
daktuin

De daktuin is dé locatie voor jouw
outdoor vergadering, breakout,
teambuilding of event.
1500 m² | max. 200 personen

mezzanine & wijnbar

Eerder op zoek naar een ruimte
voor een privéfeestje met DJ of
een ruimte voor jouw privédiner?
Dan kan je terecht in onze trendy
wijnbar of mezzanine .

stay over
Carbon Hotel beschikt over 60 luxueuze kamers, waaronder 42 Style
Deluxe kamers (39 m²) met bad en regendouche en 18 Style kamers
(29 m²). Allen met zicht op de daktuin. De 60 kamers beschikken over
een Nespresso machine. Kom helemaal tot rust op een boxspring die
ontworpen werd door Stijn Helsen. Single bezetting of liever twin?
Het kan allemaal.

Vespatocht langs de mijnsites

C-Mine Expedition

Fietsen door het water

Sixties museum Bokrijk

different activities
We helpen je graag met het vinden van de gepaste activiteit voor jouw team!
Contacteer ons voor een uitgebreide lijst met groepsactiviteiten in regio Genk.

restaurant gusto
Combineer (h)eerlijke gerechten met verrassende wereldwijnen uit
de rijke wijnbar. Hier wordt je verwend met verfijnde gerechten en
topwijnen van Grapes - House of wines. Ladychef Yanaïka, bekend
van het VTM programma ‘Mijn Restaurant’, leidt het dynamisch keukenteam en werkt strikt met kraakverse producten. Psst: we scoren
13/20 in de Gault Millau

openingsuren:
Maandag - vrijdag 12.00 - 14.00u
			18.00 - 22.00u
Zaterdag		

18.00 - 22.00u

Zondag		
12.00 - 14.00u
			18.00 - 22.00u

breaks

In het standaard pakket wordt
er van elk type break (healthy,
tasty, energy) telkens één voorzien wanneer je een volledige
dag komt vergaderen. Liever een
break volledig in thema van het
mijnverleden of met een link naar
de visie van het bedrijf? Dat kan!

lunch

Restaurant Gusto biedt je de
keuze van een lichte lunch (luxe
broodjes met soep) of je kan er
ook voor kiezen je lunch uit te
breiden naar een 2 of 3-gangenlunch. Het lunchmenu bestaat
uit vernieuwende, betaalbare én
snelle gerechten.

diner

Ook dineren kan bij restaurant
Gusto. Met een keuzemenu (voor
grote groepen) of à la carte, de
keuze is aan jou! Onze ladychef
Yanaïka heeft alvast enkele suggesties voor jou in gedachten.
Afsluiten doe je in onze trendy
wijnbar.

healthy
tasty
energy

350 people, 1 street
Het Carbon Hotel is gelegen op 50 meter van Hotel ECU en 600 meter
van het M Hotel aan het Molenvijverpark. Voor nóg grotere groepen
is het mogelijk dit aanbod nog uit te breiden met Hotel Zuid en Hotel
Mardaga. Allen hotels van de Different Hotels groep en kunnen makkelijk gecombineerd worden. Samen kunnen ze tot 350 personen verwelkomen.
Voor het verzorgen van de events, congressen, seminaries van deze
omvang werken we samen met professionele meeting venues nabij
onze hotels (5 min). Samen met hen bieden we een succesformule aan
waarbij we de hotel check-in voorzien op de venue bij aankomst en jou
ontzorgen door het transport voor de deelnemers en bagage voor jou
te regelen.

how to reach us
Het hotel is gelegen recht tegenover het station van
Genk. Van hieruit heb je rechtstreekse verbinding
met Brussel en kan je makkelijk de rest van het
land bereiken.
Exit 31-Genk-centrum op de E314 is de dichtstbijzijnde afrit indien je met de wagen komt. Van hieruit
is het nog 3,5 km tot je het hotel bereikt.
Luchthaven Maastricht			
29 km
Luchthaven Luik				47 km
Luchthaven Eindhoven			
75 km
Luchthaven Brussel, Zaventem		
88 km
Luchthaven Charleroi			
112 km
Luchthaven Düsseldorf			
113 km
Q-park Stadsplein				€13/24h

fun fact: wij werden bekroond met een design award!

are you different?
Voor vragen, reservaties, rondleidingen of meer informatie kan je bij
ons salesteam terecht.
Zie jij het nog anders? Neem gerust contact met ons op voor andere
mogelijke opstellingen.
Contacteer ons voor een groepsactiviteit op maat of voor suggesties
i.v.m. restaurants voor groepen.
Happy when you are! Op basis van uw wensen maken wij graag een
offerte op maat.
Toch niet helemaal gevonden wat je zoekt? Ontdek dan zeker onze
andere hotels.

doe hier jouw aanvraag

carbon hotel
Europalaan 38
3600 Genk		

trotse partner van:

