
feel the monastic 
vibe
Tongeren, de oudste stad van België. Eburon, de hippe place 
to be. Stay and enjoy, the Different way. In een kloosterlij-
ke ambiance creëren heden en verleden een inspirerende 
harmonie. Een verblijf in een omgeving waar je energie van 
krijgt. Eburon ligt in het centrum van Tongeren, een cultu-
reel en culinair middelpunt. Een gezellige stad in een prach-
tige regio, Haspengouw, op de flanken van de Voerstreek. 
Een schietgebedje voor een geslaagde meeting, is alvast 
niet nodig bij Eburon Hotel.



full day package | basic (8u)
Welkomstkoffie, 2 breaks, broodjeslunch met soep, 2 
consumpties bij lunch, drankenpakket basic. 

full day package | extraordinary (8u)
Welkomstkoffie, 2 breaks, deluxe lunch met keuze uit 
pastabuffet, fingerfoodbuffet of Italiaans buffet, 2 con-
sumpties 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, 2 
consumpties bij lunch, drankenpakket basic.

half day package | extraordinary (4u)
Welkomstkoffie, 1 break, deluxe lunch met keuze uit 
pastabuffet, fingerfoodbuffet of Italiaans buffet, fris, 
waters & koffie of thee, drankenpakket basic.

meeting
packages



meet different
Eburon Hotel beschikt over twee moderne, multifunctione-
le vergaderzalen, zowel voor conferenties als meetings. De 
centrumlocatie geeft jouw zakelijk event een extra plus. 

confession room
Uitkijkend over de stad Tongeren en haar basiliek, vind je de ‘Confession 
room’ terug. Een volledig nieuwe zaal, met veel ruimte, licht, een keu-
ken en brainstorm panelen. Hier wordt jouw meeting een waar succes! 

200 m² | max. 120 personen

 50 pax

 45 pax

 100 pax

50 pax

80 pax

 120 pax

mezzanine
De Mezzanine vergaderzaal leent zich perfect voor kleine tot middel-
grote gezelschappen. Gun jezelf af en toe een kijkje naar de unieke ont-
vangstruime van het voormalige klooster.

154 m² | max. 85 personen

 35 pax

 30 pax

 60 pax

42 pax

35 pax

 85 pax



lobby
Als voormalig klooster beschikt 
het hotel over een ruime lobby, 
met hoge plafonds die werden 
behouden. Ook van deze ruimte 
kan je gebruik maken voor een 
receptie of informele break-out.

kloostertuin
In het midden van de rondboog 
bevindt zich de kloostertuin, aan-
palend aan de terrassen van Bis-
tro Brandt en Restaurant Esaki. 
Leuk om te gebruiken voor een 
buitenactiviteit, een BBQ in the-
ma van Asterix & Obelix of voor 
het plaatsen van een foodtruck 
voor jouw event.

even 
more 
different



stay over
Het Eburon Hotel beschikt over 51 inspirerende kamers. 37 Comfort 
kamers (25 m²) met dubbele XL regendouche en 14 Select kamers (45 
m²) met regendouche en ligbad in het midden van je kamer, badjas & 
slippers, minibar inclusief.  



Wijnkasteel Genoels-Elderen Op pad met een begijntje Gallo Romeins Museum Vesparit door de bloesems

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 Tongeren.



restaurant 
esaki
Konnichiwa. In de rondboog van het hotel vind je een stukje Azië. 
Kraakverse sushi en pittige Thaise gerechten nemen je mee op reis 
door het verre Oosten.

openingsuren:

Maandag   Gesloten

Dinsdag - zondag 17.00 - 22.00u



bistro brandt
Grill & Chill with an attitude. Alles bij Brandt draait rond product en 
ambacht. Je kan er genieten van authentic grill food, producten van 
bij ons en drinks-you-can’t-resist. Gesloten op maandag en dinsdag, 
maar voor groepen vanaf 20 personen steeds geopend.
 

openingsuren:

Maandag - dinsdag  Gesloten

Woensdag   17.00 - 22.00u

Donderdag - zondag  10.00 - 22.00u



lunch 
Als lunch krijg je een lekkere luxe 
broodjeslunch met soep voor-
geschoteld. Ook een fingerfood 
lunch, pastabuffet of Italiaans 
buffet is beschikbaar.

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

diner
Dineren kan je in één van onze res-
taurants on-site: Bistro Brandt of 
Restaurant Esaki. Zij maken met 
plezier een 3-gangenmenu klaar 
voor jouw gezelschap. Toch zin in 
iets anders? Op wandelafstand 
vind je ook meerdere sterrenres-
taurants en klassezaken. healthy

tasty
energy



how to reach us 

Het station van Tongeren bevindt zich op 550 meter 
wandelafstand van het Eburon Hotel. 

Exit 29-Tongeren (Chaussée Romaine in Waremme) 
op de E40 is de dichtstbijzijnde afrit indien je met de 
wagen komt. Van hieruit is het nog 16 km via Oreye 
tot je bij het hotel aankomt.

Luchthaven Luik     21 km
Luchthaven Maastricht    32 km
Luchthaven Zaventem, Brussels Airport  80 km
Luchthaven Charleroi    90 km
Luchthaven Eindhoven    113 km
Luchthaven Düsseldorf    130 km

Q-Park Julianus     € 12
Q-Park Clarissen     € 12
Parking Station & De Motten    Gratis
- op wandelafstand



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 sug-
gesties 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. 

eburon hotel
De Schiervelstraat 10 
3700 Tongeren  

doe hier jouw aanvraag


