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Als gegoten.
Wat is comfortabeler dan een paar goed zittende schoenen? 
Een maatpak of een couturejurk speciaal voor u gemaakt? De 
rustgevende zachtheid van een nieuwe badjas? Precies. Een 
Sandton Hotel voelt precies zo. Welk u ook kiest. Aangenaam, 
warm en vertrouwd.  

In een Sandton Hotel voelt u zich welkom en al snel thuis. Authentieke hotels onder de bezielende 

leiding van mensen met passie voor het hotelvak. Verder is geen enkel hotel uit de collectie 

hetzelfde. Elk kent een eigen sfeer en identiteit passend bij de omgeving en de daar heersende 

dynamiek. Daarom vindt u altijd een Sandton Hotel passend bij uw smaak, afgestemd op uw 

wensen en behoeften. Of uw bezoek zakelijk is of privé. 

Een Sandton Hotel zit u als gegoten. Welkom.
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Aangenaam, warm en vertrouwd
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Gui de Vries en Rogier Braakman 
CEO’s en oprichters Sandton Hotels

Hoteliers met bezieling
‘We moeten het zelf leuk vinden om naar onze hotels toe te rijden.’ 
Voor directeuren Gui de Vries en Rogier Braakman staat de filosofie 
die aan de basis staat van Sandton Hotels nog steeds als een huis. 
Bij die gedachte waarmee ze de hotelcollectie runnen staan centraal: 
bezieling en gastvrijheid.

“Het is belangrijk dat wij dat gevoel uitdragen”, vindt De Vries. “Dat moet van boven naar beneden 

gaan; via onze hotelmanagers naar onze medewerkers en zo bij de gasten terecht komen.” 

“Als bedrijf moet je ook een gezicht tonen”, vult Braakman aan. “Herkenbaar én bereikbaar zijn. Als ik 

beloof dat ik een gast met een klacht binnen 48 uur persoonlijk een oplossing bied, dan doe ik dat.”

De Vries en Braakman begonnen hun hotelcollectie in 2004 met het idee een mooi bedrijf op te 

bouwen. Niets meer en niets minder. En dat is nog steeds zo. In de dagelijkse hectiek, die zich 

kenmerkt doordat elke dag anders is, zijn hun taken grofweg verdeeld in een commerciële en een 

ontwikkelingskant. Braakman heeft vooral aandacht voor die commerciële kant: pr, marketing, sales 

en communicatie. De Vries houdt zich veelal bezig met de contacten met het hotelmanagement en 

het ontwikkelen van de collectie, hij begeleidt de opbouw van elk nieuw hotel totdat deze volledig 

operationeel is. De opening van Sandton Hotel Reylof in Gent was wat dat betreft een prestatie 

van wereldformaat. Sandton slaagde erin het nieuwe hotel in tweeënhalve maand gebruiksklaar te 

krijgen, iets waarvoor gebruikelijk een aanlooptijd van een jaar geldt. Voor beide hoteliers was de 

opening één van de hoogtepunten van de afgelopen tijd.

Hun taakverdeling is overigens niet strikt. Sterker, deze kent behoorlijk wat overlap. “Dat moet ook”, 

vindt Braakman, ”want dan kun je samen schakelen. Twee weten meer dan een.”

“Het gaat eigenlijk heel natuurlijk”, vindt De Vries. “Omdat we het veel te druk hebben om er anders 

over te denken.”

onze ogen continu open”, gaat Braakman verder. “Je hoort mij niet zeggen dat hier alles perfect is.” 

“Wat voorop staat, is dat er bij ons altijd de wil is om de gast te pleasen”, concludeert De Vries.  

Ze nemen daarbij graag een voorbeeld aan Amerikaanse hotelketens, waar altijd – op welk gebied 

dan ook – wordt gewerkt aan het verbeteren van de dienstverlening.

De Vries is er trots op dat de gewenste servicestandaard nu, na een aantal jaren hard werken en 

trainen met medewerkers, geïmplementeerd is in de organisatie. Zowel hij als Braakman weten al te 

goed dat het uiteindelijk gaat om mensen. Met de juiste mensen aan boord kunnen zij het bedrijf 

“Onze taakverdeling is niet strikt. Sterker, deze kent behoorlijk wat overlap. 
Dat moet ook, want dan kun je samen schakelen. Twee weten meer dan een”

Beide heren zijn blijvend enthousiast over hoe de ontwikkeling van het bedrijf verloopt. Kortom, ze 

vinden het nog steeds leuk om er elke dag naartoe te rijden. Terwijl Sandton met bijna 20 unieke 

hotels inmiddels een grote onderneming te noemen is. “We houden altijd voor ogen waar het ons 

om te doen is”, waarschuwt Braakman. “Je moet oppassen niet mee te gaan in de waan van alledag; 

dan word je een dagdromer en dat is funest. Het basisidee was: een leuk bedrijf neerzetten. Iets 

waar we trots op zijn en waar we graag komen. En als je dan voor de tweede keer de prijs voor De 

Mooiste Hotelkamer van Nederland wint en de Zoover Award voor beste hotelketen van 2011, dan 

zijn dat belangrijke opstekers.”

Ondanks dat Sandton in korte tijd naam gemaakt heeft in de hotelwereld, zijn beide mannen daar 

nuchter en bescheiden onder. Braakman: “Welbeschouwd komen we ook maar net kijken.” “En daar-

naast”, vindt De Vries, “moet je nooit denken dat je er bent. Er is altijd iets dat beter kan.” “Wij houden 

pas echt laten uitgroeien tot dat wat ze zelf voor ogen hebben. “Het is mooi om te zien dat we nu 

serieus worden genomen als organisatie”, merkt De Vries op. “En dat we daardoor de topmanagers 

aantrekken die ons bedrijf daadwerkelijk verder kunnen helpen.”

“Eén van de grootste uitdagingen is medewerkers op de juiste plek te krijgen”, vindt Braakman. “De 

plek waar hun bezieling het best tot uiting komt en waar ze optimaal rendabel zijn voor het bedrijf. 

Want dat gaat altijd samen.”   

Inmiddels is Sandton Hotels een begrip. Een hotelcollectie die staat voor diversiteit, kwaliteit en 

een hoge mate van gastvrijheid. Wanneer bedrijven in één van de Sandton Hotels een bijeenkomst 

beleggen, gebeurt het steeds vaker dat de De Vries en Braakman zelf gevraagd worden om als 

sprekers op te treden. Omdat ze zelf symbool staan voor de bezieling waarmee ze gastvrijheid 

hebben verankerd in hun organisatie.
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Daniëlle Bremer is freelance itemregisseur en verslaggever van tv-
programma’s en promotiefilms. Bijvoorbeeld van een film over het 
Concertgebouworkest en populaire shows als So You Think You Can 
Dance (RTL). Maar ook werkte ze aan de Sandton-aflevering van 
Undercover Boss op SBS. Een tijd waar ze met plezier op terugkijkt. 

In Undercover Boss ging co-founder Rogier Braakman incognito aan de slag, op de werkvloer, 

bij diverse Sandton-hotels. Bremer zocht de medewerkers bij elkaar die met Braakman een dag 

optrokken. “Ik heb meerdere hotels bezocht, op zoek naar mensen met een verhaal. Dat is volgens 

mij goed gelukt. Ze hebben iets eigens, het zijn goede karakters met hart voor de zaak. En, niet 

onbelangrijk, het zijn mensen die zichzelf blijven als er een camera op ze gericht staat. Dat is wel een 

voorwaarde. Ik vind dat iedere medewerker recht is gedaan, voor mij alle reden tot tevredenheid.”

Onder het mom van een gefilmd project voor herintreders van het UWV liep Braakman stage 

bij receptie, bij housekeeping, in de bediening, in de keuken en bij de technische dienst. De 

medewerkers die hem ieder één dag op sleeptouw namen mochten natuurlijk van niets weten, 

Bremer speelde dat spelletje goed en de UWV-smoes ging er in als zoete koek. In verband met 

de geheimhouding van de undercover-baas was Bremer de enige contactpersoon namens 

productiemaatschappij IdtV. 

Nieuwsgierig
Een aflevering van Undercover Boss wordt in ongeveer 25 werkdagen gemaakt; inclusief research, 

draaidagen, montage en eindmontage. Dat is best pittig. “Ik denk dat het ontzettend zwaar was 

voor Rogier. In totaal hadden we vijf draaidagen van tien à twaalf uur dat hij die rol moest spelen en 

dan kwam hij niet aan zijn gewone werk toe. Vaak liepen wij met zijn telefoon rond. Ik heb me af en 

toe afgevraagd of hij er niet van zou balen. Maar nee, met een glimlach op zijn gezicht werkte hij de 

hele dag door. Ook als de camera niet liep. Hij heeft het goed gedaan en was echt geïnteresseerd in 

zijn medewerkers. Zo nieuwsgierig zelfs dat hij soms meer vragen stelde dan goed was voor zijn rol.” 

Op hoge hakjes
Bremer was blij dat Sandton Hotels haar veel vrijheid gaf om het programma vorm te geven en 

uit te voeren. De hotelcollectie deed haar een paar tips aan de hand over welke werkzaamheden 

goed zouden zijn om in beeld te brengen, maar verder had ze de vrije hand. Over de stellige manier 

waarop de mensen van Sandton Hotels haar op het hart drukten dat het geen hotelketen was, maar 

een hotelcollectie, reageerde ze in eerste instantie lacherig. Bekent ze achteraf. “Maar ze hebben 

wel gelijk. Elk hotel heeft zijn eigen charme en sfeer. En ook de mensen zijn anders. Terschelling of 

Gent heeft toch een heel andere cultuur. Maar overal werden we vriendelijk onthaald en waren de 

mensen aardig, dat is dan weer de overeenkomst. De cameraploeg, die best veel heeft gezien, vond 

het echt fijn om in die hotels te werken.”

Tv-regisseur Daniëlle Bremer blikt terug op opnames Undercover Boss

Een warm bad
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Sandton Hotels in Undercover Boss op SBS6

Sandton Hotels was in het najaar van 2011 te zien in het tv-programma Undercover Boss op SBS6. Medeop-

richter en –directeur Rogier Braakman was vijf dagen ‘undercover’ in actie op de eigen werkvloer. De opnames 

vonden plaats in Sandton Château De Raay, Sandton Grand Hotel Reylof, Sandton Hotel Broel en Sandton 

Resort Bad Boekelo. Aan het eind van de week onthulde Rogier zijn werkelijke identiteit tegenover de werk-

nemers. Hij ervoer het programma zo: “Het was ongelooflijk spannend om in vermomming voor mijn eigen 

collega’s te moeten verschijnen en me anders voor te doen dan ik ben. Ik was al trots op Sandton maar door 

de intensieve en hernieuwde kennismaking met Dylan, Sandra, Werszyna, Koen en Cindy is dit gevoel alleen 

maar sterker geworden. Het was erg verfrissend en leerzaam om weer in de operatie te staan en af en toe op 

mijn sodemieter te krijgen als ik het niet goed deed.”

Zie ook: www.sandton.eu/ucb

Een warm bad, noemde ze het zelfs. Ter illustratie een laatste, alleszeggende anekdote: “We waren 

op een keer voor opnamen heel vroeg bij één van de Sandton hotels. Om zeven uur ’s morgens 

stonden we op de parkeerplaats alvast wat shots te draaien omdat het licht mooi was. We waren 

nog niet eens binnen geweest. Kwam toch maar mooi de hotelmanager op haar hoge hakjes door 

het grind naar ons toe met twee kopjes koffie. Dat bedoel ik nou.”

“Ongelooflijk spannend om in vermomming voor 
mijn eigen collega’s te moeten verschijnen” 

(Rogier Braakman, CEO)
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, momenteel een veel-
gehoorde kreet, zeker ook binnen de Sandton Hotels een oprechte 
visie. Vandaar dat het werk van MKI- the Health Teachers (Medical 
Knowledge Institute), naadloos past binnen ons gedachtengoed.

Zo af en toe komen ze op je pad, mooie belevenissen, speciale plekjes, gepassioneerde mensen. 

Harold Robles is zo’n gepassioneerd mens. In 1999 richtte hij MKI op vanuit de overtuiging dat gezond-

heidszorg een mensenrecht is, waar dan ook ter wereld! Stichting MKI is een internationale non-pro-

fitorganisatie die zich richt op scholing en informatievoorziening. De medewerkers van MKI zijn ervan 

overtuigd dat het toegankelijk maken van relevante informatie door educatie de meeste effectieve 

manier is om tot verbetering van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden te komen. Een strategie 

die blijkt te werken maar niet zonder hulp tot stand komt. Wist u dat 2,50 euro al voldoende is om een 

jaar lang voorlichting te geven om het leven van één kind sterk te verbeteren en dat dit in steeds meer 

gevallen levensreddend is?

Eén van de projecten van MKI is Yoell, dat staat voor “you will make a difference”! Een collectie 

exclusieve sieraden die in onze hotels aan de receptie zijn te verkrijgen. Deze sieraden worden 

vervaardigd door HIV-geïnfecteerde vrouwen in de townships van Zuid-Afrika. Hier werken zij in de 

Health Centers van MKI aan een beter bestaan voor henzelf en hun kinderen. Deze vrouwen worden 

vaak verstoten door hun familie en staan alleen in hun zware bestaan. Een gezamenlijk idee van 

Aartsbisschop Tutu, beschermheer van MKI en prof. dr. Harold Robles. De opbrengst van de sieraden 

vloeit direct terug naar de vrouwen en de projecten van MKI. 

Tevens vraagt Sandton aan al haar gasten een vrijwillige bijdrage van één euro. Een suggestie die 

door onze gasten zeer enthousiast wordt opgevolgd. Al met al levert dit jaarlijks een flink bedrag op 

dat MKI helpt bij haar educatieve projecten in ontwikkelingslanden. 

Sandton Hotels is er trots op hieraan een steentje bij te mogen dragen, helpt u ons dragen?

Meer informatie over MKI en Yoell: www.mkifoundation.nl en www.yoell.org

Sandton Hotels draagt the Health Teachers van MKI een warm hart toe

Preventie door Educatie

Aartsbisschop Emeritus Desmond Tutu is met trots beschermheer van MKI



Containerbegrippen als teambuilding en relatie-evenement krijgen 
weer inhoud met Hotel Your Self (HYS), een nieuwe evenementsvorm 
van Sandton Hotels. Deze magnifieke en inspirerende ervaring geeft 
leiderschapsontwikkeling en gastvrijheidstraining op unieke wijze 
vorm.

Zo werkt het
U reserveert een mooi hotel. Nee, geen hotelkamer. Het héle hotel. Van Sandton. In dit geval echter 

een hotel zonder personeel. Dat levert u zelf. Uw collega’s bemannen de receptie, runnen de keu-

ken, zorgen voor de bediening en aan het eind van de dag wordt ook de barman of -vrouw door 

u geleverd. Nog wel even opruimen als de laatste gasten naar bed gaan. En o ja, is de ontbijtzaal al 

klaar voor de volgende ochtend?

Nu vraagt u zich misschien af wie die gasten dan zijn. Dat zijn uw relaties. Het is eenvoudig om een 

evenementenbureau in te huren en een evenement te laten uitvoeren voor uw relaties, maar het 

is natuurlijk veel leuker om zelf voor uw relaties te zorgen. Naast een goede dienstverlening is per-

soonlijke aandacht immers alles dat een klant van u hoopt te krijgen.

Wilt u een inhoudelijk tintje geven aan uw evenement? Geen probleem. Het hotel is tijdelijk hele-

maal van u, dus ook de vergaderzalen. Natuurlijk begeleiden wij u bij het runnen van het hotel en is 

een van onze koks erbij, in de keuken. Maar het werk doet u helemaal zelf. Hoe luxe uw evenement 

wordt, dat bepaalt u ook helemaal zelf. Bijvoorbeeld door de menukeuze, maar ook de activiteiten 

gedurende de dag kunnen hierbij bepalend zijn. Kiest u voor een rally in klassieke auto’s of gaat u 

de heuvels in op de mountainbike?

Communicatie tussen teams
In het tijdelijk runnen van je eigen hotel zitten vele aspecten die van grote waarde kunnen zijn bij het 

bouwen aan de onderlinge teamgeest. De allereerste vereiste is hierbij het stellen van een duidelijk 

doel: bezorg je gasten een onvergetelijk verblijf. Verder dient ieder teamlid een duidelijke verantwoor-

delijkheid te hebben, zodat je elkaar gericht kunt aanspreken, corrigeren of natuurlijk complimente-

ren. In de keuken kan dit bijvoorbeeld bestaan uit de verantwoordelijkheid voor een bepaald gerecht. 

Gelijktijdig is ieder individu ook teamlid en dus aan te spreken op het allesoverstijgende teambelang.

Vervolgens moeten binnen een hotel verschillende kleine teams samenwerken en zo één geoliede 

machine worden. Bijvoorbeeld de keuken met de bediening; de zogenaamde witte en zwarte bri-

gade. Communicatie tussen de verschillende teams is hierbij zeer belangrijk.

Vernieuwend business event: Hotel Your Self
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Relatiebeheer
Uw relaties maken tegenwoordig niet zomaar twee dagen vrij om naar een evenement te komen, 

maar op het moment dat ze iets kunnen leren of interessante mensen kunnen ontmoeten, trekt 

u veel eenvoudiger volle zalen. Het is daarom verstandig om een inhoudelijk programma samen 

te stellen en zo het aangename met het nuttige te verenigen. Wanneer de klant merkt dat u hem 

persoonlijk verzorgt, is direct het ijs gebroken en ontstaat een sfeer van waardering die met vrijwel 

geen enkel ander evenement te bereiken is. U neemt namelijk geen genoegen met een zeven of 

een acht als waarderingscijfer.

Hard werken, hard lachen
Teambuilding en het verduurzamen van belangrijke relaties, het zijn doelen die u gemakkelijk ver-

wezenlijkt met Hotel Your Self. Maar misschien wel net zo belangrijk is dat HYS vooral heel leuk en 

inspirerend is. Er wordt hard gewerkt, maar ook hard gelachen en er ontstaan altijd leuke contacten 

tussen mensen.

De wereld op zijn kop
Hotel Your Self leent zich voor allerlei soorten samenstellingen van groepen, maar ook de pro-

gramma’s kunnen sterk uiteen lopen. Laat bijvoorbeeld de directie eens de overige medewerkers 

verzorgen, of nodig uw dealers uit. Misschien zelfs uw leveranciers. Dan zet u de wereld eens écht 

op zijn kop. De oprichters van Sandton Hotels staan uw gezelschap ook graag te woord met een 

training in gastvrijheid.

Vanzelfsprekend kunt u het hotel gedurende uw verblijf in uw eigen huisstijl laten aankleden. De 

verdere invulling van het evenement kunt u zelf ter hand nemen of in overleg met ons samenstel-

len. Ook hierbij geldt dat simpele dingen soms het leukst zijn. In ieder gezelschap bevindt zich 

wel iemand die een piano of een gitaar kan bespelen. Stel uw eigen gelegenheidsband samen. 

Succes verzekerd.

Een uniek relatie- en personeelsevenement van Sandton Hotels

Hotel Your Self: Een magnifiek en inspirerend event dat op unieke wijze 
vorm geeft aan leiderschapsontwikkeling en gastvrijheid
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In het bedrijfsleven is iedereen, van postkamermedewerker tot CEO, 
in potentie een leider of een volger. Wanneer wie wat blijkt te zijn, 
hangt af van de situatie. Sandton Hotels helpt u dit soort situaties te 
creëren en faciliteren bij uw trainingen in leiderschapsontwikkeling. 
We doen u graag enkele waardevolle suggesties voor trainingspro-
gramma’s met een metafoor naar leiderschap. 

Leiderschap is aan de ene kant een functie die je bekleedt, bijvoorbeeld als directeur, manager of 

teamleider. Aan de andere is het een talent de leiding te nemen of leiding te geven aan één of meer 

anderen. Of de onbedwingbare neiging hebben dit te doen, wat niet altijd garant staat voor een suc-

cesvolle uitvoering. Daarnaast zijn er verschillende type leiders: de conservatieve, sturende leider of de 

moderne, dienende leider. In de uitvoering zal zich dit uiten in resultaatgerichte, ethische, strategische, 

coachende en charismatische leiders. Of zij die een combinatie van deze kwaliteiten bezitten.

Want leiders moeten beslissingen nemen, problemen oplossen, plannen en organiseren. Ze moe-

ten zoeken naar en voorzien in informatie. En tegelijkertijd transparant opereren en zich kwetsbaar 

durven opstellen. Maar bij alles geldt - en dat is wellicht het belangrijkst - dat ze hierbij goed moeten 

kunnen omgaan met mensen. Om relaties te ontwikkelen: in conflictsituaties, bij teambuilding of 

netwerken. Het beïnvloeden van mensen is een sleutelfactor.

Paarden als metafoor
In trainingssituaties waarbij de nadruk ligt op het functioneren binnen een team, is vooral de keu-

ken de plek waar leiders en volgers het best zichtbaar worden. Omdat je daar aan de slag moet door 

de taken te verdelen. Omdat niemand zich kan verschuilen. Omdat tekortkomingen genadeloos 

worden blootgelegd. Wie de leiding neemt, wie er ruzie maakt, wie dominant is, wie er niet luistert 

– alles komt aan het licht. Laat staan als je met een team een heel hotel runt! Ons evenement Hotel 

Your Self is een uitstekende en soms confronterende metafoor voor het managen van een bedrijf, 

afdeling of businessunit op het gebied van leiderschapsontwikkeling. Maar ook kunt u het accent 

leggen op teambuilding, relatiebeheer of gastvrijheidtraining. 

Voor meer individuele leiderschapstrajecten is het werken met paarden een fraaie metafoor. Een 

paard is namelijk een dier met een laag IQ maar met een enorm hoog EQ: het is een meester in het   

spiegelen van het gedrag van de mens. Tijdens het zogenaamde paardencoachen wordt authen-

tiek (zuiver) gedrag feilloos beantwoord en bij paardenmennen komt duidelijk het verschil tussen 

leiding geven en leiding nemen aan de oppervlakte.

Vrijwel alle Sandton Hotels bieden op eigen terrein of in de directe omgeving daarvan de ruimte 

voor zulke trainingssessies. 

Sandton Hotels helpt faciliteren in leiderschapsontwikkeling

Ruimte voor training en events

Sandton Hotels doet u graag waardevolle suggesties voor trainingsprogramma’s over leiderschap



Als iets helpt mensen in beweging te krijgen, dan is dat een 
andere, onbekende omgeving. Weg van de dagelijkse woon- en 
werkomgeving staat u immers veel meer open voor ideeën, voor 
inspiratie, voor verandering. Sandton Hotels hebben voor elke 
bijeenkomst een passende locatie en blinken uit in aandacht voor 
ieders wensen.

Afhankelijk van het doel van de bijeenkomst kiest u een prikkelarme of juist prikkelrijke omgeving. 

Tijdens een zware boardmeeting, waar ongestoord topzware beslissingen genomen moeten 

worden, wilt u niet afgeleid worden. De focus moet liggen op het eindresultaat. Daar is rust 

en afzondering voor nodig. U vindt het bijvoorbeeld bij het Sandton Hotel op de Veluwe of op 

Terschelling. 

Soms kom je samen om in teamverband een nieuwe dienst of product te bedenken, om te 

brainstormen over nieuwe strategieën of om juist de teamband te versterken. Dan is het interessant 

om juist een locatie te zoeken waar wat extra’s te vinden is, een omgeving die inspiratie oprakelt 

en waar je met elkaar de reuring kunt opzoeken - indien gewenst. Neem het hagelnieuwe Sandton 

Grand Hotel Reylof in de dynamische Belgische stad Gent. Of denk eens aan ons Sandton Hotel 

op de Veluwe of op Terschelling. Nee, dit is geen vergissing. Uitgestrekte heidevelden of weidse 

strandgezichten werken namelijk rustgevend én inspirerend. Bij Sandton Hotels is er dus altijd een 

locatie die biedt wat u zoekt, omdat er zoveel variatie is, dat deze voor elke smaak en voor elk doel 

een mogelijkheid biedt.

Die mogelijkheden zijn er ook buiten de Benelux. In Frankrijk en Curaçao. Sandton Hôtel & Résidence 

Domaine Cocagne aan de Côte d’Azur is zo’n uitgelezen plek. Bijvoorbeeld voor wanneer u met de 

directie de bakens wilt verzetten en ruimte wil bieden om vraagtekens te zetten bij lang vastgeroeste 

overtuigingen en zo structurele veranderingen teweeg te brengen. Daarnaast is Domaine Cocagne 

een heerlijke plek voor bijvoorbeeld een incentivereis om met medewerkers iets bijzonders 

te beleven. Als beloning voor behaalde targets of bedrijfsdoelstellingen. Dat kun je op diverse 

manieren invullen, maar een reis naar een bijzondere omgeving geeft altijd indrukwekkend veel 

impact. De beleving die samen gedeeld wordt maakt een herinnering voor het leven. Deelnemers 

leren elkaar eindelijk eens echt goed kennen, wederzijds begrip krijgt er vorm en vriendschappen 

worden gesmeed. 

Veel Sandton Hotels zijn tevens geschikt om er trainingen te geven. De faciliteiten daartoe zijn 

ruimschoots voorhanden en voorzien van de nieuwste audiovisuele middelen. Bij trainingen, 

vergaderingen en evenementen zijn altijd meerdere belanghebbende partijen betrokken. Partijen 

die ieder zijn of haar eigen specifieke wensen en eisen hebben. Sandton Hotels is zich daar terdege 

van bewust. Daarom blinkt deze unieke hotelcollectie uit door aandacht te hebben voor ieders 

belang en ieders wensen. Van de boeker die gewend is aan foutloze en vlotte communicatie, de 

trainer die de sleur van vele hotelovernachtingen graag doorbroken ziet, tot de gast met zijn of haar 

individuele behoeftes en voorkeuren. Aandacht voor ieders wensen staat centraal.

Events, incentives, trainingen en vergaderingen

Aandacht voor ieders wensen

Weg van de dagelijkse werkomgeving staat u open voor ideeën, voor inspiratie en verandering 
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Opvallen door diversiteit
Sandton Hotels vallen op door diversiteit. Een deel is uitermate geschikt voor de particuliere 

bezoeker, een ander deel is juist zeer goed toegerust voor de zakelijke markt. Vandaar deze greep uit 

de unieke collectie hotels die Sandton rijk is. Locaties die het tot een succes maken van uw meeting, 

incentive, congres of event tot in detail in hun vingers hebben.4

Uitgelicht:
Elf unieke zakelijke hotels voor
uw meeting, incentive, congres of event

Sandton Grand Hotel Reylof      20

Sandton Hôtel & Résidence Domaine Cocagne      44

Sandton Château De Raay      28

Sandton Hotel Broel      48 Sandton Hotel Eindhoven City Centre      56
Sandton Kurá Hulanda Hotel & Spa en 

Sandton Kurá Hulanda Lodge & Beach Club      60Sandton Paal 8 Hotel aan Zee      52

Sandton Resort Bad Boekelo      24 Sandton Hotel De Roskam      32 Sandton IJsselhotel      36 Sandton Pillows Zwolle      40



Viersterren deluxe in de 
verrassendste stad van Vlaanderen

Sandton Grand Hotel Reylof, Gent (B)

2120

In het hart van het historische en verrassende Gent bevindt zich 
Sandton Grand Hotel Reylof. Gelegen op een echte toplocatie en op 
wandelafstand van bekende monumenten. In en rond het hotel is het 
goed genieten van cultuur, design en gastronomie.

Passend bij de geschiedenis van Gent is het oudste gedeelte van het hotel een typisch achttiende-

eeuws stadshotel of herenhuis, opgetrokken in Louis XIV-stijl. Het interieur is in een prestigieuze 

empirestijl en bevat ondermeer een imposante draaitrap en diverse empireschouwen. Sinds 1990 is 

het stadshotel samen met het koetshuis een beschermd monument.

Kamers
Het hotel beschikt over 158 hotelkamers, waaronder Cosy kamers, Charme kamers, Deluxe kamers, 

appartementen, Grand Suite, Reylof Suites, Junior Suite en een Presidential Suite. Luxe kamers met 

een interieur gebaseerd op de rijke Franse stijl, klassiek maar met een moderne touch. Uiteraard met 

climate control, high speed internet, gratis WiFi en satelliettelevisie. Alle kamers beschikken over een 

minibar,  waar het gebruik van water gratis is.  Bij de suites zijn ook alle andere items uit de minibar 

bij de prijs inbegrepen. De badkamers zijn in keramisch marmer, met een ruime en luxe douche met 

dubbele regendouche of een heerlijk ontspannend bad. De junior suites en de suites beschikken 

over beide faciliteiten.

Eten en drinken
Het spectaculair fraaie restaurant ‘Lof’ is voor iedereen toegankelijk. Door de eigen ingang is het 

direct vanaf de straat te betreden. Op de menukaart vindt u allerlei Franse klassiekers terug, alles 

gepresenteerd op een moderne manier waardoor al uw zintuigen worden verrast. Dit alles onder 

de bezielende leiding van onze getalenteerde chef de cuisine Michiel Slot en zijn team. In de 

Champagnebar geniet u van sprankelende bubbels en in de cocktailbar NJOY van professionele 

mixdrankjes.

Faciliteiten
In de historische livingroom geniet u in alle rust, in riante meubelen, van een boek of een goed 

gesprek. Verder pakt Sandton Grand Hotel Reylof uit met een klassieke binnentuin, verschillende 

terrassen en een uitgebreid wellness center met bad, sauna, stoombad, fitness en solarium. Inclusief 

ruimtes voor diverse massages en schoonheidsbehandelingen. Ten slotte is er het gemak van een 

ondergrondse parkeergarage tegen betaling. 4



Zaal Vierkante meter Theater U-vorm Board Diner School Receptie

Salon Valerius De Saedeleer 43 28 16 18 20 12 25

Salon Emiel Claus 38 18 12 14 10 10 20

Salon Albert Servaes 34 18 12 14 10 10 20

Salon Gustave Van de Woestyne 37 18 12 14 10 10 20

Foyer Lieven Bauwens 200 - - - - - 150

Salon Jan Borluut 35 18 12 14 - 8 20

Salon Laurent Delvaux 47 30 16 20 - 20 30

Salon Louis Minard 105 65 36 40 - 40 100

Salon Georges Minne 25 10

Salon Maurice Maeterlinck 90 40 20 24 - 15 -

Kamers Charme Deluxe kamers Executive appartments Reylof Suites Grand suite Presidential Suite Junior Suites Totaal

60 75 18 2 1 1 1 158

Sandton Grand Hotel Reylof, Hoogstraat 36, 9000 Gent, België

Tel: +32 (0)92 35 40 70

gent@sandton.eu, www.sandton.eu/gent
Sandton Grand Hotel Reylof (BE)

2322

Bijeenkomsten
Voor uw vergaderingen, seminairs, trainingen, productpresentaties of feestelijke bijeenkomsten zijn er in Sandton Grand 

Hotel Reylof negen vergaderzalen beschikbaar met elk hun eigen authentieke sfeer. De totale capaciteit biedt ruimte 

aan 150 personen. Uiteraard is gratis WiFi voorhanden en beschikken de zalen over audiovisueel presentatiemateriaal. 

Hotel Reylof denkt creatief mee met de organisatie van uw evenement en maakt graag een offerte op maat. 

Omgeving
’België’s best bewaarde geheim’, zo omschrijft reisbijbel Lonely Planet de stad Gent. Een stad met vele bezienswaardig-

heden in een historische sfeer. Gent is goed en snel bereikbaar vanuit andere Europese steden. Het is een compacte stad 

waar alle bezienswaardigheden op wandelafstand van elkaar liggen. Belangrijke elementen zijn historie, water en kunst. 

Met name Het Lam Gods, een meesterwerk geschilderd door de gebroeders Van Eyck in 1432, is een artistiek hoogtepunt. 

Kamers en zalen



Viersterrenhotel met alle 
comfort en faciliteiten

Sandton Resort Bad Boekelo

2524

Boekelo is een bescheiden plaats middenin het Twentse coulisselandschap. 
Gek genoeg kent bijna iedereen het. Is het niet vanwege het zout, dan wel 
door de aanwezigheid van bierbrouwer Grolsch of het jaarlijkse paarden-
sportspektakel, de Military.

In diezelfde plaats, vlakbij Enschede, ligt het veelzijdige Sandton Resort Bad Boekelo. Een vierster-

renresort met alle comfort en diverse (vergader-)faciliteiten.

Kamers
Behalve 59 Comfort-, 20 Classic-kamers en 2 suites beschikt Sandton Resort Bad Boekelo over 62 

vierpersoonsappartementen. Deze zijn door een overdekte passage verbonden met het hotel en 

beschikken over een woonkamer, keuken, twee slaapkamers, een badkamer met bad/toilet én een 

aparte badkamer met douche/toilet. Tevens heeft elk appartement een ruim balkon of terras met 

zitje en uitzicht over de tuinen. 

Eten en drinken
Het veelzijdige Restaurant Moods biedt zowel gerechten uit de streek als internationaal bekende ge-

rechten. De wijnkaart is eerlijk en minstens zo internationaal georiënteerd. In de zomer is het op het 

terras heerlijk zonnig en toch beschut genieten van een hapje of drankje en uitzicht op het domein.

’s Avonds nog even lekker onderuit zakken met een goed glas en een hapje? De Lounge is dagelijks 

geopend tot middernacht. De ernaast gelegen zithoek met open haard is ook al zo’n aangename 

plek om even te relaxen. Net zo goed als de bar en de Coffee Corner, een prima uitvalsbasis voor-

dat u de omgeving gaat verkennen of om bij te komen na een intensieve training of wandeling. 

Faciliteiten
In en om het resort is er gelegenheid tot vele vormen van in- en ontspanning. Twee all-weather 

tennisbanen, een zwembad met peuterbad, een Beauty & Wellness centre en zelfs twee bowling-

banen. Ook voor kinderen is er genoeg te doen, zonder dat het terrein hoeft te worden verlaten. 

Bijeenkomsten
Met zeven ruime, multifunctionele zalen, voorzien van daglicht en airconditioning is er de 

mogelijkheid tot de organisatie van alle vormen van trainingen, vergaderingen en congressen. 

Een aantal zalen zijn door middel van flexibele wanden te koppelen waardoor de capaciteit kan 

worden vergroot. Het ruime dakterras, direct naast de zalen is prima geschikt voor een break of een 

ontspannen afsluiting van de dag. 

Omgeving
Sandton Resort Bad Boekolo biedt een uitgebreid assortiment aan activiteiten. In de directe omge-

ving zijn nog veel meer leuke dingen te doen en te zien: fietsen of wandelen in het grensgebied 

met Duitsland met haar fraaie bossen, pittoreske dorpen en oude Saksische boerderijen. En natuurlijk 

Ootmarsum, hét kunststadje van Oost-Nederland met meer dan 20 galeries en vele kunstwerken in 

de stad. Enkele andere bekende otspanningsmogelijkheden in de buurt zijn: Zoutmuseum Delden, 

Skicentrum Jorg Moser, Go Planet Kartracing, Koninklijke Grolsch N.V. Een volledig programma op 

maat met ruimte voor ontspanning wordt graag voor u samengesteld.  4



Zaal Vierkante meter Theater U-vorm Board Carré School Receptie Diner ronde tafels Diner 1 lange tafel

Rododendron 95 100 27 34 60 120 50 40

Eik 95 100 27 34 60 120 50 40

Rododendron/Eik 190 200 54 68 120 240 100 80

Linde 35 30 10 12 12 16 25 12 10

Ruwe Berk 35 24 10 12 12 16 25 12 10

Linde/Ruwe Berk 70 54 20 24 32 50 24 20

Heester 35 30 10 12 12 16 25 12 10

Iep 35 24 10 12 12 16 25 12 10

Heester/Iep 70 54 20 24 32 50 24 20

Rode Esdoorn 115 140 34 42 80 120 75 60

Kamers Comfort Classic Suites Appartementen Totaal

59 17 2 62 140

Sandton Resort Bad Boekelo, Oude Deldenerweg 203, 7548 PM Boekelo

Tel:  +31 (0)53 - 428 30 05

boekelo@sandton.eu, www.sandton.eu/boekelo
Sandton Resort Bad Boekelo

2726

Zalen en kamers



Ongeëvenaarde lichtval in de wintertuin

Sandton Château De Raay, Baarlo

2928

In het mooie Noord-Limburgse Baarlo, op een dertien hectare groot 
landgoed, ligt Sandton Château De Raay. Dit geheel gerestaureerde 
kasteelhotel kent een indrukwekkende historie. Al sinds 1236 werd 
het bewoond door adellijke families en van 1937 tot 1999 fungeerde 
het als nonnenklooster.

Er was een ingrijpende, vier jaar durende renovatie voor nodig maar sinds 2005 is Sandton Château 

De Raay één van de meest bijzondere hotels van Nederland. Vooral opvallend zijn de wintertuin, de 

kunstobjecten en de sfeervolle stijlkamers. Het landgoed rond het hotel bestaat uit een lange oprij-

laan, een eigen stuk bos, vijverpartijen, mooie terrassen en tuinen met bijzondere kunst.

Kamers
Alle hotelkamers zijn gerestaureerd tot in nieuwstaat terwijl de nostalgische sfeer in alle puurheid 

en luxe intact is gebleven. De 50 kamers zijn voorzien van prachtige kunststukken. Van een viertal is 

zelfs de gehele inrichting door gevestigde kunstenaars ontworpen en uitgevoerd. Ten slotte heeft 

Sandton Château De Raay ook negen suites. Extra ruim, comfortabel en uitgerust met een state-of-

the-art video-/audio-installatie. Eén ervan (kamer 44) is in december 2010 zelfs uitgeroepen tot De 

Mooiste Hotelkamer van Nederland.

Eten en drinken
Meest in het oogspringend is de glazen overkapping die de kasteeltoren met de twee bijge-

bouwen verbindt; de Wintertuin. De lichtval op de voormalige binnenplaats van het kasteel is 

ongeëvenaard. Precies daar bevindt zich Restaurant De Wintertuin. Chef-kok Dylan van Hirtum 

presenteert er de Limburgse keuken op topniveau. De wijnkaart vult dat uitstekend aan met 

een combinatie van eigentijds en klassiek. In de gewelven onder het kasteel is de Wijnbar. Een 

toepasselijke locatie voor een aperitief, een goed glas wijn of een uitgebreide wijnproeverij. 

Faciliteiten
Voor de broodnodige rust biedt Château De Raay wellnessbehandelingen aan op de hotelkamer. 

Gezicht, voeten of hele lichaam, totale ontspanning is gegarandeerd.

In de Oranjerie van Château De Raay bevindt zich Art Center De Raay. Een inspirerende ontmoe-

tingsplaats waar de kunst- en zakenwereld elkaar ontmoeten en voor liefhebbers van kunst in een 

mooie omgeving.  4



Sandton Château De Raay, Raayerveldlaan 6, 5991 EN Baarlo

Tel: +31 (0)77 – 3214000

baarlo@sandton.eu, www.sandton.eu/baarlo
Sandton Château De Raay

3130

Bijeenkomsten
Voor uiteenlopende evenementen en doelgroepen zijn meerdere vergaderruimtes stijl-

vol ingericht en van alle moderne apparatuur voorzien. De vergaderruimtes in de Oran-

jerie zijn voorzien van daglicht, LCD-projector met scherm, wireless internet en airco. 

Doordat Sandton Château De Raay een riant landgoed heeft is de locatie uitermate geschikt om 

vergaderingen te onderbreken voor een buitenactiviteit of wandeling.

Omgeving
Noord-Limburg kenmerkt zich door mooie fiets- en wandelroutes, de omgeving biedt daarnaast 

vele bezienswaardigheden als lokale musea, de kasteeltuinen en het thermaal bad van Arcen, Zoo 

Parc Overloon en Golf- & Countryclub Herkenbosch. Baarlo ligt vlakbij de A73 en is met name een 

populaire uitvalsbasis bij (werk)bezoeken aan Zuid-Nederland en Duitsland.

Kamers en zalen

Kamers Deluxe Comfort Suites Kunstsuites Totaal

32 5 9 4 51

Zaal Vierkante meter Theater U-vorm Board Carré School Receptie Diner ronde tafels Diner 1 lange tafel

Rode Stijlkamer 80 50 20 70 45 22

Blauwe Stijlkamer 20 10 20 12 10

Hofkamer 80 80 26 30 40 80 60 26

Seminar I 85 54 28 36 30

Seminar II 80 54 20 24 24

Boardroom 120 16 18

Galerie 140 130 30 40 42 180 90 30

Wintertuin 260 350 160

Ballroom 190 170 40 48 42 300 150



Inspiratie op de Veluwe

Sandton Hotel De Roskam, Rheden 

3332

Op de Veluwe, in Rheden, ligt Sandton Hotel De Roskam. De locatie 
is al 300 jaar een hotel, eentje die intimi liefkozend omschrijven als 
‘één van de mooiste plekjes van Nederland’. Waarschijnlijk terecht, 
want de Veluwezoom is het oudste nationale park van ons land. Mo-
menteel behoort De Roskam, mede door zijn 18 conferentieruimten 
en theaterzaal, tot de compleetste en meest sfeervolle hotels van de 
omgeving. 

Het hotel maakte furore als decor voor het RTL tv-programma Hotel de Toekomst. Een televisieserie 

rond acht langdurig werklozen die het oorspronkelijke, losstaande, hotelgebouw uit 1688 in ere 

herstellen. Het doel: een betaalde baan binnen Sandton Hotels.

Kamers
59 ruime, comfortabele kamers herbergen alle moderne gemakken, diverse kamers hebben een 

eigen terras of balkon. Door de overdaad aan rust en ruimte van de omgeving, is een overnachting 

in een van die kamers een aangename weldaad na een vermoeiende dag vol activiteiten. Of dat 

voor zaken of privé is.

Eten en drinken
Voor culinair plezier is Grand Bistro “1688” de juiste plek. Niet voor niets gaf de culinair verslag-

gever van De Gelderlander het restaurant een ruime 8 als rapportcijfer. In een prachtig gerestau-

reerde boerderij maakt chef-kok Marc Crijns heerlijke lunches en diners, ook voor groepen tot 40 

personen. De boerderij is daarom uitermate geschikt voor recepties, feesten en partijen.

 

Faciliteiten
Sandton Hotel De Roskam biedt een keur aan mogelijkheden op het gebied van wellness en per-

soonlijke verzorging. Behalve een zwembad, infraroodsauna, solarium en fitness is er Beauty & Well-

ness Carpe Diem. Voor een ontspannend badritueel in de Turkse hamam tot moderne schoonheids-

salons voor allerlei gezichtsbehandelingen. Van lichaamspakkingen en massages tot een workshop 

make-up in combinatie met een high tea. Kortom, alles om er even helemaal uit te zijn.

 

Bijeenkomsten
Zowel voor de zakelijke bezoeker als de particuliere feestvierder is De Roskam goed geoutilleerd. 

Er zijn 18 ruime conferentieruimten, vier ervan laten zich eenvoudig omvormen tot een grote zaal 

voor 250 personen (theateropstelling). Dan zijn er nog eens 14 subzalen. Allen met daglicht, aircon-

ditioning en high-tech vergaderapparatuur. Het uitzicht dat enkele conferentieruimten bieden op 

de glooiende Veluwezoom inspireerde al menig deelnemer.  4 



Zaal Vierkante meter Theater U-vorm Board Carré School Receptie Diner ronde tafels Diner 1 lange tafel

Spechtzaal 60 40 22 18 28 36 50 32 20

Merelzaal 60 40 22 18 28 36 50 32 20

Lijsterzaal 60 40 22 18 28 36 50 32 20

Koekoekzaal 60 40 22 18 28 36 50 32 20

Specht/Merelzaal 120 80 45 40 56 72 150 75 36

Specht/Merel/Lijster/Koekoek 240 160 100 250 200 42

Beukenzaal 60 40 22 18 28 36 50 32 20

Iepenzaal 60 40 22 18 28 36 50 32 20

Dennenzaal 60 40 22 18 28 36 50 32 20

Sparrenzaal 60 40 22 18 28 36 50 32 20

Beuken/Iepenzaal 120 80 45 40 56 72 150 75 36

Beuken/Iepen/Dennen/Sparren 240 160 100 250 200 42

Roskamer 110 100 50 36 60 70 150 75 30

Vergaderkamer 1,2,3,4,5 & 6 20 20 10 10 10 10 8

Vergadersalon 1 25 20 10 10 10

Vergadersalon 2 70 30 15 12 20 28 30 20 16

Vergadersalon 3 70 40 22 16 28 32 50 40 20

Kamers Comfort Suites Totaal

56 3 59

Sandton Hotel De Roskam, Arnhemsestraatweg 62, 6991 JG, Rheden

Tel: +31 (0)26 - 4971277

rheden@sandton.eu, www.sandton.eu/rheden
Sandton Hotel De Roskam

3534

Omgeving
Fietsen of wandelen is vaak de eerste gedachte op de Veluwe. Dat loont ook zeker de moeite. Een 

echte uitdaging is het beklimmen van de Posbank, een Natuurmonument op 90 meter boven NAP, 

met uitzicht over het IJsseldal, de Achterhoek en de Liemers tot in Duitsland. De Posbank is onder-

deel van Nationaal Park Veluwezoom. Karakteristieke steden als Doesburg, Doetinchem en Arnhem 

zijn tevens een bezoek waard. Andere bezienswaardigheden zijn: Nederlands Openluchtmuseum, 

Kröller-Muller Museum, Burgers Zoo, Ouwehands Dierenpark, Nationaal Park De Hoge Veluwe en 

Paleis Het Loo.

Kamers en zalen



Designhotel in een monumentaal pand

Aan de westelijke oever van de IJssel, tegenover de Hanzestad 
Deventer, ligt het viersterren Sandton IJsselhotel. Gehuisvest in 
een prachtig, neoklassiek, 19de-eeuwse pand. Het hotel ligt aan 
de ene kant in de vrije natuur en biedt aan de andere kant uitzicht 
op de schepen die varen op de IJssel, met daarachter de oude 
koophandelshuizen aan de kade. Het pontje vertrekt direct vanuit 
het hotel naar de overkant zodat u zowel de natuur als de stad binnen 
handbereik hebt.

De entree van het hotel ligt juist in een bosachtige omgeving, een mooi contrast met het weidse 

uitzicht over de IJssel aan de andere kant. Bij binnenkomst in de hotellobby valt op dat de recepti-

oniste achter de receptie vandaan komt om haar gasten te begroeten. Het is maar een detail, maar 

het voelt toch persoonlijker dan een begroeting vanachter de balie.

Sandton IJsselhotel, Deventer

3736

4

Kamers en zalen
De inrichting is modern en stijlvol, waarbij gebruik is gemaakt van de mooiste materialen. Een har-

monieuze combinatie met het monumentale pand. Tijdens de renovatie was het uitgangspunt niet 

om zoveel mogelijk kamers en zalen te bouwen, maar om een zo prettig mogelijke omgeving te 

creëren. Het resultaat? Een rijksmonument met 29 royale kamers, verschillende multifunctionele 

zalen en een moderne brasserie en serre met uitzicht op stad en water. Een inspirerende omgeving 

voor uw zakelijke bijeenkomst!

Eten en drinken
Op gastronomisch gebied heeft het Sandton IJsselhotel haar naam gevestigd in de directe omge-

ving, zo blijkt uit vele reacties. Een moderne brasserie in het historische gedeelte van het hotel is 

door het gebruik van natuurlijke materialen en kleuren één met de rest van de omgeving. De fraaie 

serre biedt uitzicht op stad en water. Bij mooi weer is het op het grote terras ook buiten goed genie-

ten van een drankje, lunch of diner.  Het uitzicht, de unieke locatie en het historische pand maken 

van het Sandton IJsselhotel zowel zakelijk als privé ‘the place to be’.



Zaal Vierkante meter Theater U-vorm Board Carré School Receptie Diner ronde tafels Diner 1 lange tafel

De Worp 1 48 45 18 22 22 12 60 24 22

De Worp 2 48 45 18 22 22 12 60 24 22

De Worp 1 + 2 96 100 36 40 40 30 120 68 44

IJsselsuite 30 - - 14 10 - - - 14

Parksuite 30 - - 14 10 - - - 14

Deventer Suite 40 - - 14 8 - - - -

Lounge suite - 12 14 - - - - 14

Serre 40 22 26 26 16 24 24 26

Kamers Designkamers Designsuites Totaal

26 3 29

Sandton IJsselhotel, Worp 2, 7419 AD Deventer

Tel:  +31 (0)570 - 667080

deventer@sandton.eu, www.sandton.eu/deventer
Sandton IJsselhotel

3938

Kamers en zalen

Faciliteiten
Het Sandton IJsselhotel biedt meer: er zijn sauna- en fitnessmogelijkheden, overal is WiFi en het 

hotel beschikt over 2 prachtige, van alle faciliteiten voorziene, meeting rooms die middels hun an-

tieke ramen tot op de vloer een fabelachtig uitzicht op de IJssel bieden. Voor kleinere groepen of als 

break-out room zijn de drie vergadersuites uitermate geschikt Het hotel biedt naar wens volledige 

audiovisuele ondersteuning. Het Sandton IJsselhotel heeft een gratis parkeergelegenheid op eigen 

terrein, een pontverbinding met het stadscentrum en een aanlegplaats voor boten. Een volledig 

verzorgd meeting package kan naar uw wensen worden samengesteld. Een zeer persoonlijke ser-

vice maakt uw bijeenkomst compleet. 

Bijeenkomsten
Met die faciliteiten is het hotel uitermate geschikt voor vergaderingen en trainingen. Naar wens is

volledige audiovisuele ondersteuning realiseerbaar. Ook voor feesten en partijen tot circa 250 per-

sonen is het hotel graag gastheer voor bedrijfsleven en particulieren. 

Omgeving
Deventer is uitstekend bereikbaar vanuit alle windstreken. Een ideale locatie vanuit zowel de Rand-

stand als vanuit het Oosten of Noorden van het land. Er even tussenuit tijdens uw bijeenkomst? Be-

halve de directe ligging aan een van de mooiste rivieren van Nederland en het historische centrum 

van Deventer is er ook in de directe omgeving genoeg te zien en te doen. Het Sandton IJsselhotel 

organiseert graag voor u een outdoor- of teambuildingactiviteit. Bijvoorbeeld een ballonvaart met 

diner in de lucht of een Span of Control activiteit. Span of Controle is een actief managementinstru-

ment dat de deelnemers door interactie met een span toppaarden in staat stelt zichzelf beter te 

leren kennen. Elders in de boek leest u alles over Span of Control.



“Pillows, small boutique, urban chic”

Sandton Pillows, Zwolle

4140

Sandton Pillows Zwolle bevindt zich in het centrum van de 
middeleeuwse Hanzestad Zwolle, direct tegenover het centraal 
station. Dit luxe boutique hotel is gevestigd in een karakteristiek 
gebouw uit 1850. De warme inrichting en het rijke interieur van 
het viersterren hotel sluiten naadloos aan bij de oorspronkelijke 
uitstraling van dit schitterende pand. De vergadersalons van Sandton 
Hotel Pillows hebben een authentieke sfeer, maar zijn voorzien van 
het comfort van deze tijd. Sandton Pillows Zwolle is een sfeervol en 
inspirerend onderkomen voor al uw zakelijke bijeenkomsten.  

Sandton Hotel Pillows is, mede door de centrale ligging, de veelzijdige facilteiten en de uitstekende 

bereikbaarheid, een ideaal hotel voor de zakelijke gast. Het beschikt over alle moderne faciliteiten 

ter ondersteuning van uw meeting. Na uw bijeenkomst kunt u ontspannen in Zwolle en omgeving. 

U bevindt zich midden in de stad, op 5 minuten afstand van uitgestrekte bossen, maar ook de 

randmeren zijn binnen handbereik. 

Kamers
Sandton Pillows Zwolle beschikt over 47 ruime hotelkamers die van alle denkbare luxe zijn 

voorzien. Het luxe gevoel wordt gevoed door een rijk interieur met diepe warme kleuren en 

rijke stoffen, comfortabele meubels van John Hutton en de veelgeprezen, uit louter natuurlijke 

grondstoffen vervaardigde, orthosomatische bedden van het merk Coco-Mat. Naast de 

verschillende deluxe en suites, beschikt het hotel tevens over twee schitterende long stay 

appartementen. Alle kamers zijn voorzien van gratis internet, BOSE geluidssysteem, Philips flat 

screen televisie en climate control. De Royal Deluxe kamers en de Junior suites beschikken over 

een airconditioning. 

Eten en drinken
In restaurant Pillows kunt u de hele dag van onze uitgebreide, internationale kaart bestellen. Het 

restaurant heeft een uitstekende keuken en er heerst een gemoedelijke, informele sfeer waarin 

iedereen zich prettig voelt. De kaart is samengesteld uit een selectie van de beste gerechten die 

Sandton Hotels serveert. Klassiekers uit diverse landen komt u dan ook vaak tegen op de verrassende 

en wisselende menukaart. Bij mooi weer kunt u genieten op het terras

Faciliteiten
Naast de centrale ligging van het hotel en de overzichtelijke omvang, beschikt Sandton Pillows 

Zwolle over veel luxe en comfort, zoals een sauna, fitness en een Solarium experience. Verder is het 

goed toeven in de gezellige bar lounge. Zoals bij Sandton gebruikelijk, is het gebruik van WiFi gratis. 

Verder beschikt het hotel over eigen parkeerplaatsen. 4



Sandton Pillows Zwolle, Stationsweg 9, 8011 CZ Zwolle

Tel: +31 (0)38 425 67 89

pillowszwolle@sandton.eu, www.sandton.eu/pillowszwolle
Sandton Pillows, Zwolle

4342

Bijeenkomsten
Op zoek naar een inspirerende en intieme omgeving voor uw vergaderingen, workshops, trainingen 

of boardroom meetings? Wij heten u van harte welkom in de vergadersalons van Sandton Pillows 

Zwolle. Hier kunt u uw collega’s, partners of zakenrelaties uitnodigen voor een uniek en stijlvol 

ontvangst en een inspirerende vergaderervaring. De vergadersalon, geschikt voor 4 tot 24 personen, 

kan gereserveerd worden op basis van dagdelen of een volledig verzorgd vergaderarrangement. 

Uiteraard kunt u daarbij gebruik maken van goede audiovisuele middelen en gratis internet. 

Omgeving
De bruisende stad Zwolle leent zich uitstekend voor een activiteit buiten de deur. Maak een 

wandeling door het historische centrum, een vaartocht door de gracht of laat u verassen met een 

Span of Control activiteit. Span of Control is een actief en energiek managementinstrument waarbij 

u bijvoorbeeld gaat paardenmennen of schapen drijven.

Kamers en zalen

Zaal Vierkante meter Theater U-vorm Board Carré School Receptie Diner

Salon 1 36 30 20 22 20 - 60 -

Salon 2 17,5 - - 8 8 - - -

Salon 3 22 - 10 12 12 - - -

Kamers Deluxe Royal Deluxe Junior Suites Long Stay appartement Totaal

36 6 3 2 47



Hervind uzelf aan de Côte d’Azur

Sandton Hôtel & Résidence Domaine Cocagne, Cagnes sur Mer (F)

4544

De eerste Franse locatie van de hotelgroep is Sandton Hôtel & Résidence 
Domaine Cocagne. In het mediterrane Cagnes-sur-Mer vindt u de 
rust van vervlogen tijden. Ideaal voor een kort of middellang verblijf 
aan de Côte d’Azur. 

Dankzij de Nederlandse organisatie is een verblijf aan de doorgaans kostbare Côte d’Azur ineens 

een betaalbare en toch luxe realiteit. En van de luchthaven van Nice is het slechts vijftien minuten 

rijden naar Sandton Hôtel & Résidence Domaine Cocagne. Nog een voordeel: Nederlandssprekende 

hotelstaf staat voor u klaar wanneer u het Frans niet voldoende machtig bent. 

Kamers
De inrichting van dit designhotel, ontworpen met de hulp van Jan des Bouvrie, is modern en luxu-

eus, op een ingetogen en sfeervolle manier. Domaine Cocagne beslaat een oppervlakte van vijf 

hectare, met mooie parken, bos, wuivende palmbomen en zeeën van lavendel. Op het park bevin-

den zich 20 luxe hotelkamers, voorzien van airconditioning, en negen ruime suites waarvan enkele 

met kitchenette. Daarnaast is er een apart gelegen villa met privé-zwembad en luxe keuken; ideaal 

voor bijvoorbeeld meerdaagse boardmeetings met maximaal acht personen. 

Eten en drinken
Aan het zwembad ligt de brasserie, met een groot buitenterras waar u tijdens de warme zomer-

avonden kunt genieten van de bekende, onvergetelijke atmosfeer van de Méditerranée. Zeker wan-

neer u er aanschuift voor de ‘cuisine de saison’, bereid door chef-kok Martin Roberts. De meest ac-

tuele menukaart is online te bekijken, eventuele persoonlijke wensen maakt u vooraf kenbaar door 

een e-mail te sturen. Een bijzondere extra service.

 

Faciliteiten
Bijeenkomst met de board gepland? Domaine Cocagne regelt er met plezier een vergaderruimte 

voorzien van airco en audiovisuele apparatuur voor u bij. Samen met faciliteiten als de transfer van 

en naar het vliegveld, het regelen van huurauto’s of het organiseren van een volledig dagprogram-

ma maken een zakelijk verblijf tot een vakantie. Ook wanneer er hard en serieus gewerkt wordt. 4



Kamers Deluxe rooms Deluxe pool side rooms Suites Family suites Superior suite Villa Totaal

11 7 4 7 1 1 31

Sandton Hotel Domaine Cocagnes, 30, chemin du Pain de Sucre, 06800 Cagnes sur Mer, Côte d’Azur, France 

Tel: +33 (0)492 135 777

hotel@domainecocagne.com, www.sandton.eu/cocagne
Sandton Hôtel & Résidence Domaine Cocagne

4746

Bijeenkomsten
Het hotel beschikt ook over een apart restaurant, ideaal voor groepen tot 42 personen. Een gezellige 

ruimte waarvan de schuifpuien bij mooi weer geheel open kunnen. Zo blijft u als groep gezellig bij 

elkaar en heeft u tegelijkertijd het gevoel op het terras van uw maaltijd te genieten. Deze ruimte is 

uiteraard ook zeer geschikt voor zakelijke diners of bijeenkomsten.

Omgeving
Het strand ligt slechts op acht minuten rijafstand en in een paar minuten bent u in het prachtige 

middeleeuwse dorpje Haut de Cagnes. Ook dichtbij bevinden zich de musea van Picasso, in Antibes, 

en dat van Renoir, in Cagnes zelf. Een bezoek aan koninklijk Monaco of luxueus St. Tropez is aan te 

bevelen, het liefst per boot natuurlijk. Ook voor golfliefhebbers is het hotel ideaal gesitueerd; in 

Cagnes sur Mer liggen twee prachtige PGA 18 holes golfbanen. En op minder dan een uur rijden, in 

het berggebied Isola 2000, kun je bij mooi weer in het voorjaar zelfs skiën!

Kamers en zalen

Zaal Vierkante meter Theater U-vorm Board Carré School Receptie Diner ronde tafels Diner 1 lange tafel

Meeting room 1 30 25 12 18 20 20 50 18 18

Meeting room 2 30 25 12 18 20 20 50 18 18

Meeting room 3 30 25 12 18 20 20 50 18 18

Poolside meeting room 75 75 30 30 30 60 200 120 50

Meeting room 4 50 30 15 16 24 20 120 64 30



Luxe viersterrenhotel in 
de designstad van België

Sandton Hotel Broel, Kortrijk (B)

4948

Kortrijk, of Courtrai in het Frans, ligt in het zuidwesten van België. Aan 
de oever van de rivier de Leie en tegenover de vroegere wachttorens 
van de stad bevindt zich Sandton Hotel Broel. Een luxe viersterrenhotel 
in de designstad van België.

Kortrijk staat echter niet alleen bekend om de vele designbeurzen en –winkels. De stad telt liefst 200 

monumenten, waarvan er twee zelfs op de UNESCO werelderfgoedlijst staan. En op slechts op 20 

minuten rijden ligt de Franse wereldstad Lille.

Kamers
Sandton Hotel Broel beschikt over 70 ruime kamers. Luxe ingerichte, tweepersoons charmekamers 

met elk een flatscreentelevisie en een minibar. Dankzij de prachtige houten vloeren en wanden 

bekleed met houtpanelen kennen alle kamers een vriendelijk en warm karakter. Alle badkamers zijn 

voorzien van toilet, douche en bad. En, wel zo handig, uitgerust met gratis Wi-Fi.

Eten en drinken
Voor culinaire creaties meld u zich in bistrorestaurant Broel. Dat kan gedurende de gehele dag en 

’s avonds. Op de kaart een ruime keuze uit vis-, vlees- en seizoensgerechten. Een uitgebreid ont-

bijtbuffet staat ’s morgens voor u klaar in de bistro. Eerst een drankje om met uw gezelschap te 

proosten op een aangenaam verblijf bij Sandton Hotel Broel? Dat doet u het beste in de gezellige 

Lounge Bar.

 

Faciliteiten
Sandton Hotel Broel heeft een eigen terras met een schitterend uitzicht op de oude wachttorens in 

de stad. Staat het weer dat niet toe, dan is het ook binnen goed toeven. U komt gegarandeerd tot 

rust in het zwembad of de sauna. Of leef u lekker uit in het fitnesscentrum!

Parkeren kan vlakbij in parking Broeltorens of op andere plekken rond het hotel. 4



Sandton Hotel Broel, Broelkaai 8, 8500 Kortrijk, België

Tel: +32 (0)56 21 83 51

kortrijk@sandton.eu, www.sandton.eu/kortrijk
Sandton Hotel Broel

5150

Bijeenkomsten
Receptie, personeelsfeest, vergadering, seminar, conferentie of beurs? Sandton Hotel Broel heeft 

een aparte Orangerie en zeven zalen voor uw zakelijke evenement. Met ruime mogelijkheden voor 

bijeenkomsten van alle formaten, in de prachtige Orangerie voor groepen zelfs tot 850 personen.

Omgeving
Kortrijk geldt als de designstad van België. Met name door de vele designbeurzen en –winkels die 

er zijn. In deze prachtige stad met 200 monumenten is echter voor iedereen iets te beleven. Tot het 

Kortrijkse erfgoed behoren veel standbeelden en molens. Ook kunt u er veel musea bezoeken. In 

de directe omgeving is veel te zien en te doen. In slechts 20 minuten rijden bent bijvoorbeeld u in 

de verrassende Franse stad Lille.

Kamers en zalen

Zaal Vierkante meter Theater U-vorm Board Carré School Receptie Diner ronde tafels Diner 1 lange tafel

Damzaal 23 - - 10 - 10 15 - 15

Tayaertzaal 42 - - - - - 30 30 25

Torenzaal 150 60 20 20 20 30 40 40 25

Ridderzaal 130 40 20 20 20 30 40 30 25

Gravenzaal 160 90 50 40 40 60 100 80 2 x 25

Orangerie 900 - - - - - - - -

Wintertuin 225 90 50 60 60 60 200 100 2 x 40

Bourgondische Zaal 220 140 60 80 80 80 250 150 2 x 60

Gotische Zaal 460 250 80 80 80 120 500 300 3 x 80

Kamers Charme kamer

70



Welkom in het mooiste strandhotel 
van Nederland

Sandton Paal 8 Hotel aan Zee, Terschelling

5352

Vergeet de drukte van alle dag, kom tot nieuwe inzichten en laat u 
ten slotte verrassen door lokale lekkernijen. Een dag en een nacht op 
Terschelling is zo’n intense beleving dat het al snel voelt alsof u een 
midweek weg bent geweest. Laat staan wat dat doet als u er met een 
zakelijk doel naar toe gaat.

Sandton Paal 8 Hotel aan Zee: een comfortabel en gastvrij onderkomen aan één van de breedste 

stranden van Nederland. Naar het noorden een prachtig uitzicht op zee en in alle andere richtingen 

het levendige panorama van de Terschellingse duinen, bij mooi weer kijkt u zelfs tot aan Harlingen.

Kamers
De in totaal 56 kamers zijn onderverdeeld in Deluxe kamers, Suites en Familysuites. Ruim van opzet 

en voorzien van safes, LCD-tvs, comfortabele boxspringbedden, luxe badkamers en alle met een 

adembenemend uitzicht over de zee en de duinen. De Familysuites op de bovenste etage hebben 

bovendien aan beide kanten een terras en de gehele dag zon. Alle kamers zijn rookvrij.

Eten en drinken
In De Grië Restaurant aan zee staat chef-kok Joos van Strien met zijn keukenteam en de bedie-

ningsstaf garant voor een culinair feest. Met gerechten die de seizoenen volgen en met dagverse 

producten worden bereid. Waaronder natuurlijk ook lokale specialiteiten. Ondertussen geniet u van 

het uitzicht op de duinen. Lunchen of dineren kan uitstekend op het beschutte terras.

Faciliteiten
Om heerlijk te ontspannen heeft Sandton Paal 8 Hotel aan Zee een inpandig zwembad, sauna, 

stoombad en solarium. Het hotel is toegankelijk voor minder validen en één suite is speciaal aan-

gepast voor mindervalide gasten. Met breedbandsnelheid logt u in op uw bedrijfsnetwerk. In het 

gehele hotel is internet gratis. 4



Sandton Paal 8 Hotel aan Zee, Badweg 4, 8881 HB Terschelling West

Tel: +31 (0)562 449 090

terschelling@sandton.eu, www.sandton.eu/terschelling
Sandton Paal 8 Hotel aan Zee

5554

Bijeenkomsten
Met haar volledig uitgeruste zalen met een maximum capaciteit van 150 personen is Sandton Paal 

8 Hotel aan Zee een unieke vergaderlocatie. De ligging direct aan het strand en de samenwerking 

met evenementenbureaus zorgen voor een gevarieerd meetingprogramma. Een achttal prachtige 

appartementen op de bovenste etage zijn daarnaast zeer geschikt als breakout-rooms of als luxe 

boardrooms tot tien personen. 

Omgeving
Sandton Paal 8 Hotel aan Zee werkt intensief samen met een gespecialiseerd bureau om van uw 

event, bedrijfsuitje, seminar of congres een succes te maken. Met advies over diverse uitstapjes in de 

prachtige natuur, zoals wadexcursies, Jeeptochten, blokarten en boottochten. Tevens de perfecte 

omgeving voor diverse teambuilding- en kickoff-evenementen.

Kamers en zalen

Zaal Vierkante meter Theater U-vorm Board Carré School Receptie Diner ronde tafels Diner 1 lange tafel

Zaal 1 63 50 15 20 12 16 25 24 24

Zaal 2 36 - - 22 - - - 12 22

Zaal 3 72 60 20 25 20 20 30 30 26

Zaal 4 (1+2+3) 171 120 40 50 34 40 75 60 52

Kamers Deluxe Suites Familiesuites Totaal

12 29 15 56



Verrassing in de groenste stad van Nederland

Sandton Hotel Eindhoven City Centre

5756

In de binnenstad van Eindhoven ligt het verrassende en comfortabele 
Sandton Hotel Eindhoven City Centre. Het is de perfecte uitvalbasis 
voor een bezoek aan deze innoverende design stad, die ook nog eens 
de meest groene van Nederland is.

Sandton Hotel Eindhoven City Centre biedt alle faciliteiten voor een geslaagd zakelijk verblijf, of het 

nu voor korte of langere tijd is.

Kamers
Het hotel beschikt over vijf verschillende type kamers: Classic, Comfort, Deluxe, Suites en Comfort Sui-

tes en 10 Longstay appartementen. De laatste zijn, mede doordat ze voorzien zijn van een kitchenette, 

zeer geschikt voor langdurig verblijf.

Eten en drinken
In de gezellige lounge kunt u terecht voor een vers en uitgebreid ontbijtbuffet. Voor zakelijke gasten 

is het express-ontbijt een uitkomst: even snel een smakelijke start van de dag om daarna fris en vol 

energie aan de slag te gaan. S-avonds kunt u genieten van heerlijke gerechten uit de keuken van 

het naast gelegen Ristorante DaNello, een gerenommeerd Italiaans specialiteitenrestaurant. 

Faciliteiten
Sandton Hotel Eindhoven City Centre heeft naast alle gemakken en technologische voorzieningen 

die u van een modern zakenhotel mag verwachten, een ondergrondse parkeergarage. 4



Sandton Hotel Eindhoven City Centre

5958

Zaal Vierkante meter Theater U-vorm Board Carré School Receptie Diner ronde tafels Diner 1 lange tafel

Stratumsezaal 40 48 20 - 24 16 50 24 20

Museumkwartier 97 100 36 - 40 56 150 70 40

Seminar 1 52 50 26 - 28 30 60 40 22

Seminar 2 52 50 26 - 28 30 60 40 22

Boardroom 1 23 - 10 10 - - - 10 -

Boardroom 2 23 - 10 10 - - - - -

Kamers Classic Comfort Deluxe Suites Longstay appartementen Totaal

25 15 23 2 10 75

Sandton Hotel Eindhoven City Centre, Stratumsedijk 23d, 5611 NA Eindhoven

Tel: +31 (0)402 121 330

eindhoven@sandton.eu, www.sandton.eu/eindhoven

Bijeenkomsten
Met zes multifunctionele en hypermoderne meetingrooms voor groepen van 2 tot 100 personen is 

dit hotel de ideale locatie voor cursussen, presentaties en vergaderingen. Alle vergaderruimtes zijn 

voorzien van daglicht, airconditioning en gratis WiFi.

Omgeving
Eindhoven beschikt over een bruisende binnenstad met vele restaurantjes, kroegen en winkels. U 

proeft er de Brabantse gastvrijheid en gemoedelijkheid. Op loopafstand vindt u muziektheaters, 

parken en het PSV Stadion. De regio staat ten slotte bekend om natuurgebieden als De Kempen en 

De Peel. Die bieden volop mogelijkheden om even het hoofd leeg te maken als onderdeel van uw 

zakelijke bijeenkomst

Kamers en zalen



Twee luxueuze parels op Curaçao

Sandton Kurá Hulanda Hotel & Spa en Lodge & Beach Club 

6160

Kraakheldere zeeën, kleurrijke koraalriffen en tropische panorama’s. Als 
eerste hotel buiten Europa heeft Sandton twee luxe resorts aan haar 
collectie toegevoegd op het tropische vakantie-eiland Curaçao. Idyllische 
plekken voor een incentive, boardmeeting of brainstormsessie.
  

Het vijfsterrenhotel Sandton Kurá Hulanda Hotel & Spa (H&S) in Willemstad staat voor een 

dorpsachtige vakantiebeleving met een uitgebreid, state-of-the-art conferentiecentrum. Sandton 

Kurá Hulanda Lodge & Beach Club (L&BC) daarentegen, bevindt zich in de rustige omgeving van het 

westelijke eilanddeel van Curaçao. Beide liggen binnen 30 autominuten van het vliegveld.

 

Kamers
H&S: 80 verschillende kamers en suites. Met ambachtelijk vervaardigde meubels, antiek en kunst 

tegen de achtergrond van een handgeschilderde muur.

L&BC: Resort met royale villa’s, suites en hotelkamers. Prachtig ingericht en voorzien van balkons en 

patio’s met een adembenemend uitzicht op de oceaan of op de tuinen.

 

Eten en drinken
H&S: Restaurant Jaipur is één van de mooiste plekken om in de buitenlucht, maar binnen het 

hotelcomplex, te dineren is. Jacob’s Bar and Terrace is een gezellige, bruisende plek voor een drankje 

en tapas. 

L&BC: Voor lokale en internationale gerechten gaat u naar Watamula Restaurant. Christoffel 

Restaurant biedt een overweldigend panorama op zee en de zonsondergangen vanaf de Christoffel 

Sunset Lounge zijn uniek. Geniet bij de Kalki Beach Bar & Grill van hapjes en drankjes op het strand. 

Faciliteiten
H&S: Kamers met breedbeeldtelevisie en draadloos internet. Binnen het complex: een museum, 

twee zwembaden, diverse restaurants en bars, winkels, een spa, binnenplaatsen en tuinen. 

L&BC: Het resort is een eersteklas duikbestemming. Ook huurt u er roeibootjes en kajaks. 

Bijeenkomsten
H&S: Hier vindt u het Conference Center Kurá Hulanda. Een centrum van drie verdiepingen met 4



Sandton Kurá Hulanda Lodge & Beach Club

Playa Kalki 1, Westpunt, Curaçao Netherlands Antilles, Tel: +5999 839 3600

info@sandton.eu, www.sandton.eu/westpunt
Sandton Kurá Hulanda Lodge & Beach Club en Hotel & Spa

6362

moderne faciliteiten en apparatuur voor seminars, lezingen, workshops, trainingen, conferenties en 

vergaderingen. Ook een Business Centrum voor de veeleisende zakenreiziger en meerdere ruimtes 

van variërende grootte en sfeer voor vergaderingen en recepties (zie kader).

L&BC: Een vergaderzaal met airconditioning is uitgerust met de modernste audiovisuele apparatuur, 

voor maximaal 35 personen. Ook verschillende overdekte buitenlocaties voor vergadering of feest.

Omgeving
H&S: Nabij gelegen mogelijkheid tot uitgebreid snorkelen, duiken, varen, golfen, winkelen of 

culturele uitjes.

L&BC: Grootste attractie van Curaçao is het unieke onderwaterleven. Uitgebreid assortiment aan 

duik- en watersportmaterialen, én een ruime selectie duikcursussen en –excursies.

Zaal Vierkante meter Theater U-vorm Board Carré School Receptie Diner

Savonet Room 63 40 20 30 - 30 50 40

Kamers Standaard Superior Deluxe Junior Suite Suite Deluxe Suite Spa Loft Suite Bruidsuite Presidential Totaal

14 10 17 11 3 5 2 1 2 82

Kamers Kamers Suites Totaal

42 32 74

Sandton Kurá Hulanda Hotel & Spa

Langestraat 8, (Otrobanda) Willemstad, Curaçao Netherlands Antilles, Tel: +5999 434 7700

info@sandton.eu, www.sandton.eu/willemstad

Zaal Vierkante meter Theater U-vorm Board School Receptie Diner

Tula Room ( Upper floor) 87 48 - - 16 - -

Tula Room ( Ground floor) 170 130 32 36 60 110 60

Rubens Saloon 90 - - 12 - 50 18

Board Room 90 - - 6 - - -

E- Gai Room 63 40 20 24 16 50 30

Porto Passeo Room 63 40 20 24 16 50 30

Kamers en zalen Lodge & Beach Club

Kamers en zalen Hotel & Spa



Sandton Pillows Brussel, Brussel (BE)
“Pillows, small boutique, urban chic”

6564

Naast de hiervoor beschreven Sandton hotels die vooral voor 
zakelijke bezoekers het meest geschikt zijn, kent de collectie nog een 
vijftal hotels die particulieren zonder meer zullen aanspreken. Voor 
uw vakantie bijvoorbeeld. Zo heeft u een overzicht van de gehele, 
unieke hotelcollectie. Ook voor kleinschalige meetings en zakelijke 
overnachtingen zijn deze hotels uitermate geschikt.

Parochiaansstraat 15-27, 1000 Brussel, Belgium 

Tel: +32 (0)22 74 08 10, brusselscentre@sandton.eu

www.sandton.eu/brusselscentre

Lange Herentalsestraat 27-29, 2018 Antwerp, Belgium

Tel: +32 (0) 32 020 820, antwerpen@sandton.eu

www.sandton.eu/antwerpen

Sandton Brussels Centre, Brussel (BE)
Een eigentijds luxe hotel in de hoofdstad van Europa

Sandton Eden Antwerp, Antwerpen (BE)
Een eigentijds stadshotel op een zeer centrale locatie, midden 
in het centrum van Antwerpen

Anna van den Vondelstraat 6, 1054 GZ Amsterdam

Tel: +31 (0)206 833 013, amsterdam@sandton.eu

www.sandton.eu/amsterdam

Maliestraat 2, 3581 SL Utrecht

Tel: +31 (0)302 316 424, utrecht@sandton.eu

www.sandton.eu/utrecht

Sandton Hotel De Filosoof, Amsterdam
Uniek hotel in authentieke, 19e eeuwse panden. In rustige omgeving 
naast het Vondelpark

Sandton Malie Hotel, Utrecht
Centraal gelegen in een stijlvol 19e eeuws pand, icoon in de 
lommerrijke buurt

Place Rouppe 17, 1000 Brussels, Belgium

Tel:  +32 (0) 222 040 040, pillowsbrussels@sandton.eu

www.sandton.eu/pillowsbrussels

Ook voor een weekend weg en vakantie
De collectie compleet

“Een nieuwe hotelkamer openen voelt  
aan als het openen van een cadeautje!”
Kees van Kooten

Als gegoten.



6766

Waar u ook komt, mensen maken het bedrijf. Dat geldt zeker 

ook bij hotels. Als u met bezieling en gastvrijheid wordt 

ontvangen, begint uw verblijf meteen goed. Of dat nu voor een 

overnachting is, of voor een vergadering of congres. De basis 

van dit gevoel ligt bij de hotelmanagers van Sandton Hotels. We 

stellen ze graag aan u voor.

Maak kennis met enkele hotelmanagers van Sandton Hotels

Mensen maken het bedrijf

Marion Riemersma
Sandton Paal 8 Hotel aan Zee , Terschelling

Jorg Lammers
Sandton Hotel De Roskam , Rheden

Miranda Bouwmeester
Sandton Hotel Pillows, Zwolle

Jörgen Rijnaard
Sandton IJsselhotel , Deventer

Niels Ambachtsheer
Sandton Château De Raay, Baarlo

Ton Falkmann
Sandton Resort Bad Boekelo, Boekelo

Duco Heijbroek
Sandton Grand Hotel Reylof , Gent

Marc van den Broek
Sandton Hotel Eindhoven City Centre

Als gegoten.



Overzicht Sandton Hotels
Nederland
 1 Amsterdam, Sandton Hotel De Filosoof
 2 Baarlo, Sandton Château De Raay
 3 Boekelo, Sandton Resort Bad Boekelo
 4 Deventer, Sandton IJsselhotel
 5 Eindhoven, Sandton Hotel Eindhoven City Centre
 6 Rheden, Sandton Hotel De Roskam
 7 Terschelling, Sandton Paal 8 Hotel aan Zee
 8 Utrecht, Malie Hotel
 9 Zwolle, Sandton Pillows Zwolle

België
 10 Brussels, Sandton Brussels Centre
 11 Brussels, Sandton Pillows Brussel
 12 Gent, Sandton Grand Hotel Reylof
 13 Kortrijk, Sandton Hotel Broel
 14 Antwerpen, Sandton Eden Antwerp

Frankrijk
 15 Cagnes sur Mer, Sandton Hôtel & Résidence Domaine Cocagne 

Curaçao
 16 Westpunt, Sandton Kurá Hulanda Lodge & Beach Club
 17 Willemstad, Sandton Kurá Hulanda Hotel & Spa
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