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Verblijf in de omgeving van het
Catharina Ziekenhuis
In deze folder vindt u informatie over een aantal
overnachtingsmogelijkheden in de omgeving van het
Catharina Ziekenhuis. Wij zijn niet verantwoordelijk voor
uw reservering, uw verblijf of de prijzen. Voor een ontbijt,
een lunch of een diner kunt u natuurlijk ook terecht in het
bezoekersrestaurant van het Catharina Ziekenhuis.
Hotels

Informatie over hotels in Eindhoven en omgeving kunt u vinden op
internet. U kunt bijvoorbeeld kijken op deze website:
www.thisiseindhoven.com.
Daarnaast bestaan er vele internetsites waarop u een hotelkamer kunt
boeken.

Onderwijshotel en bed & breakfast

In de buurt van ons ziekenhuis bestaat onder andere de mogelijkheid
om te overnachten in een onderwijshotel of een bed & breakfast.
Onderwijshotel ‘De Rooi Pannen Eindhoven’

Kaakstraat 1
5623 AD Eindhoven
040- 500 12 80
info.hotel.eindhoven@derooipannen.nl
www.derooipannen.nl

• De afstand tot ons ziekenhuis is anderhalve kilometer;
• de kamers hebben een toilet, douche of bad, koffiezetapparaat,
waterkoker, televisie en haardroger;
• internetgebruik op de kamer is mogelijk;
• er geldt een speciale kamerprijs voor een luxe viersterrenkamer.
Neem voor de actuele tarieven contact op met De Rooi Pannen.
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• het ontbijtbuffet is de prijs inbegrepen;
• dineren is mogelijk.
• de toeristenbelasting is niet bij de prijs inbegrepen en bedraagt EUR
3,50 per persoon;
• het hotel is gesloten op zaterdagnacht, zondagnacht, tijdens
schoolvakanties en op feestdagen;
• huisdieren zijn niet toegestaan;
• er is een lift aanwezig.
B&B Eindhoven2sleep

Aquamarijn 7
5629 HC Eindhoven
040 -242 57 51 of 06 45 18 53 42
eindhoven2sleep@gmail.com
• De afstand tot het ziekenhuis is 3,4 kilometer en de dichtstbijzijnde
bushalte ligt op drie minuten lopen;
• de kamer heeft een eigen ingang, toilet, douche en wastafel;
• de prijs per nacht is € 45 voor één persoon en € 67 voor twee
personen (er gelden lagere tarieven wanneer u langer verblijft);
• het ontbijt en de toeristenbelasting zijn bij de prijs inbegrepen;
• u kunt gebruik maken van draadloos internet;
• op de kamer staat een televisie;
• u hebt de mogelijkheid om zelf koffie en thee te maken op de kamer
en u kunt gebruik maken van een koelkast en een combimagnetron;
• huisdieren zijn niet toegestaan;
• ‘Eindhoven2Sleep’ is niet geschikt voor rolstoelen.
• U hebt de mogelijkheid om gebruik te maken van een fiets. Deze
service is gratis.
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Altijd als eerste op de hoogte?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief:
www.catharinaziekenhuis.nl/nieuwsbrief

Michelangelolaan 2 – 5623 EJ Eindhoven
Postbus 1350 – 5602 ZA Eindhoven

