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HOTEL DUKES’ PALACE - HISTORICAL PRIDE IN AN EXCLUSIVE WAY

Hotel Dukes’ Palace is gevestigd op een toplocatie in het historische centrum van Brugge.
Dit prachtige hotel geeft een meerwaarde aan deze unieke stad die tot het werelderfgoed van
UNESCO behoort. Het voormalige Prinsenhof dateert uit de 15e eeuw en huisveste in het verleden
menig gekende gasten, waaronder Filips de Goede, Maria van Bourgondië, Maximiliaan van
Oostenrijk, Erasmus, Thomas More, …. Het kasteel werd ge bouwd ter gelegenheid van het huwelijk
van Filips de Goede en Isabella van Portugal.
Het hotel beschikt over 110 luxueuze kamers inclusief 17 suites. Deze suites zijn zorgvuldig
gerestaureerd in hun oude glorie met schilderwerken en ornamenten.
Hotel Dukes’ Palace biedt een exclusief kader voor uw vergaderingen en evenementen. Het hotel
beschikt over een conferentiecentrum van 632m 2 met 10 vergaderzalen en boardrooms, een
privaat terras dat uitkijkt op de 3000 m² grote tuin en een historische kapel.
Daarnaast heeft Hotel Dukes’ Palace nog andere troeven, zoals de ondergrondse beveiligde
parking van 100 plaatsen en een nieuw trendy restaurant, gewaardeerd door Michelin met 2
vorkjes en met mogelijkheid om catering op maat te voorzien voor uw evenement.
Omdat uw wensen voor ons van groot belang zijn, maken wij graag een persoonlijk voorstel. Een
ervaren team van medewerkers staat ter uwer beschikking om van uw evenement een
onvergetelijke dag te maken.
Wij kijken ernaar uit u, en uw gasten, te mogen v erwelkomen in Hotel Dukes’ Palace.
Met vriendelijke groeten,
Antoine Jackson
Groups & Events Executive

Franky Pyck
General Manager
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CONFERENTIE- & BANKETFACILITEITEN
BOARDROOMS
Hotel Dukes’ Palace beschikt over vier boardrooms.
Ze zijn de ideale locatie voor vergaderingen van
2 tot 20 personen. Alle boardrooms beschikken over
natuurlijk daglicht, een elegante inrichting en
kunnen voorzien worden van alle moderne
vergaderfaciliteiten. De garantie voor een
succesvolle directievergadering, zakelijke
bijeenkomst of training.

CONFERENTIECENTRUM
Zaal Erasmus (263 m²) is de ideale locatie voor presentaties,
conferenties en bedrijfsevenementen.
De grote ramen kijken uit op de tuin en vanuit de zaal is er
directe toegang tot het terras en de tuin.
De ruimte werd zo ingedeeld dat ze op diverse manie ren
opgesplitst kan worden in twee kleine vergaderzalen.
De Gerard David (125 m²) is de perfecte zaal voor vergaderen
in beperkte groep. De ruimte beschikt over natuurlijk daglicht,
afkomstig van de kleine binnentuin net naast de zaal.

FOYER
De Foyer (72 m²), is een polyvalente ruimte met een directe
toegang vanuit de Gerard David en de Erasmuszaal. Het is ook
de ideale plaats voor koffiepauzes en recepties .

DUKES’ GARDEN & TERRACE
De indrukwekkende tuin, die maar liefst 3000 m² beslaat, is een
verborgen parel in de Brugse binnenstad. Imposante kunst
van Desmarets en de Ginkgo bilobaboom, of Japanse
notenboom, maken er een unieke locatie van. De tuin is
ongetwijfeld de ideale plaats om een vergadering af te ronden
of een bijzonder evenement te starten.
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ALGEMEEN OVERZICHT

SQM

LxWxH(m)

THEATRE

SCHOOL

U-SHAPE

BOARDROOM

COCKTAIL

DINNER

CABARET

Half day
price in €

Full day
price in €

ERASMUS (1+2)

263

18,65x14,10x3,30

185

120

60

60

X

X

100

2255

3000

ERASMUS 1

131,5

9,33x14,10x3,30

90

60

34

36

X

X

50

1315

1750

ERASMUS 2

131,5

9,33x14,10x3,30

90

60

34

36

X

X

50

1315

1750

GERARD DAVID

125

15x7x3

90

50

38

38

X

X

36

1315

1750

RAADZAAL

35

6,63x5,25x4,30

X

X

X

12

X

X

X

295

445

HANS MEMLING

43

7,40x5,80x3,30

X

X

X

14

45

18

X

295

445

JAN VAN EYCK

43

7,40x5,80x4,30

X

X

X

X

45

X

X

295

445

GUIDO GEZELLE

40

7,05x5,55x4,30

35

24

15

14

40

20

20

365

490

MANUSCRIPT
(1+2)

193

13x13,75x3,80

X

X

X

X

X

90

X

X

X

MANUSCRIPT 1

122

14,50x8,25x3,80

X

X

X

X

X

55

X

X

X

MANUSCRIPT 2

71

13x5,50x3,80

X

X

X

X

X

35

X

X

X

BREAKOUT (4x)

30

5x6x3

X

X

X

6

X

X

X

325

385

PRINSENHOF*

26

6,50x4x2,80

34

24

16

16

X

X

16

295

445

Room

*Vergaderzaal Prinsenhof is gelegen in ons zusterhotel – Hotel Prinsenhof managed by Dukes’ Palace.
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VERGADERPAKKETTEN
We bieden jullie de keuze uit een aantal all -in dag pakketten met respect voor ieders budget en
programma. Vanaf 10 deelnemers is de huur van de zaal steeds inbegrepen .
Halve dag “BUSINESS Meeting Package”
€ 64,50 per persoon per halve dag
Inclusief:
. Voor- of namiddag koffiepauze
. 2-gangen marktmenu naar keuze van de
Chef met voor- en hoofdgerecht of
hoofdgerecht en dessert
(incl. water, frisdrank en koffie of the e)

Volledige dag “BUSINESS Meeting Package”
€ 69,50 per persoon per dag
Inclusief:
. Voor- en namiddag koffiepauze
. 2-gangen marktmenu naar keuze van de
Chef met voor- en hoofdgerecht of
hoofdgerecht en dessert
(incl. water, frisdrank en koffie of thee)

Een supplement van € 10,00 per persoon
voor 3-gangen.

Een supplement van € 10,00 per persoon
voor 3-gangen.

Halve dag “FLEX Meeting Package”
€ 74,50 per persoon per halve dag
Inclusief:
. Voor- of namiddag koffiepauze
. Uitgebreid koud buffet met dagverse soep
assortiment broodjes, salades en selectie
van desserten
(incl. water, frisdrank en koffie of thee)

Volledige dag “FLEX Meeting Package”
€ 79,50 per persoon per dag
Inclusief:
. Voor- en namiddag koffiepauze
. Uitgebreid koud buffet met dagverse soep
assortiment broodjes, salades en selectie van
desserten
(incl. water, frisdrank en koffie of thee)

Halve dag “PREMIUM Meeting Package”
€ 84,50 per persoon per halve dag
Inclusief:
. Voor- of namiddag koffiepauze
. Culinair buffet met uitgebreide selectie
van koude en warme gerechten, en
desserten (vanaf 30 personen)
OF
Culinair 3-gangen keuzemenu
(incl. water, frisdrank en koffie of thee)

Volledige dag “PREMIUM Meeting Package”
€ 89,50 per persoon per dag
Inclusief:
. Voor- en namiddag koffiepauze
. Culinair buffet met uitgebreide selectie
van koude en warme gerechten, en
desserten (vanaf 30 personen)
OF
Culinair 3-gangen keuzemenu
(incl. water, frisdrank en koffie of thee)

In alle pakketten is standaard inbegrepen:
•

•
•
•
•
•
➢

Uitgebreide koffiepauze in de voormiddag bestaande uit koffie, thee, vers fruitsap en
smoothies, fruit en versnaperingen. In namiddag voorzien wij koffie, thee, verse fruitsappen
en smoothie, rijkelijk assortiment van gebak (verse botercake met appel, chocolade
gebak...) en koffiegarnituren. Beide buffetten worden in de zaal opgezet.
Vlotte hedendaagse lunch afhankelijk van het gekozen pakket
Huur van de zaal met airconditioning en daglicht
Gratis WIFI
Flipchart, scherm en LCD projector
Bureaumateriaal met papier, balpen, muntjes en water van Evian voor de deeln emers
Supplement om de koffiepauze te verversen op specifieke tijdstippen in de vergaderzaal is
mogelijk aan € 7,50 per persoon.
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COMBINE MEETING AND PLEASURE
Paardentram
Laat u vervoeren naar uw locatie met de paardentram, ondertussen geniet u van een glaasje
Cava. Vanaf € 25,00 per persoon voor groepen van 10 tot 60 personen.
Belgische bierreceptie
Wij kunnen een receptie organiseren met een assortiment aan Belgische bieren en 4 Vlaamse
hapjes van de Chef aan € 24,00 per persoon voor 1 uur receptie.
Gidsbeurt Brugge (tot 25 personen)
U wilt kennismaken met Brugge en de stad niet verlaten zonder de highlights gezien te hebben?
U bent al eens in Brugge geweest, en u wilt de minder gekende aspecten en de rustigere hoekjes
van de stad ontdekken? Misschien zelfs de stad op een andere manier of thematisch benaderen?
Boek dan met ons jullie gids; vanaf € 75 voor 2 uur.

BRUGGE ALS LOCATIE VOOR UW EVENEMENT
Brugge monumenten en plaatsen
De meeste plaatsen van culturele interesse liggen op een betrekkelijk kleine afstand, wat het
uiterst gemakkelijk maakt om Brugge wandelend te ontdekken! Als toppers kunnen we de
15-eeuwse Belfort toren op het marktplein, de architectuur van het aanpalend Burgplein met de
Basiliek van het Heilige Bloed en de Sint -Salvator kathedraal onderstrepen. Het befaamde
kantklossen kan bewonderd worden in het Kantcentrum.
Brugse musea
Groeninge museum, Gruuthuse museum, het Begijnhof, Guido Gezelle museum, brouwerij "De
Gouden Boom", Diamanten Huis, Salvator Dali museum... Eén van de grootste charmes van de
museumcollectie van Brugge is zijn ongelooflijke variëteit.
Het unieke transport in het Venet ië van het Noorden
Ervaar het authentieke transport – een paardenkoets. De koetsier neemt u mee langs de mooiste
plekjes van Brugge. Een leuke ervaring is een boottocht op de romantische reitjes. Ontdek "Het
Venetië van het Noorden" van een ander perspecti ef!
Shop, shop, shop!
Brugge is de ware hoofdstad van de chocolade met meer dan 50 winkels! Naast chocolade
beschikt het centrum ook over een grote variëteit van merkwinkels en boetiekjes in de korte
nabijheid van het Hotel.
Recreatie in Brugge
Met een ligging naast de Noordzee, de Polders en Nederland beschikt Brugge over fantastische
golfbanen, elk met zijn eigen karakter. Fietstochten laten u de prachtige omgeving van Brugge
ontdekken.
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ROUTEBESCHRIJVING
Hotel Dukes’ Palace
Prinsenhof 8
B-8000 Brugge – Belgium
Tel +32 (0)50 447 888
Fax +32 (0)50 447 880
info@hoteldukespalace.com
www.hoteldukespalace.com

Parking
Private ondergrondse parkeerplaatsen zijn beschikbaar in het Hotel.
De directe ingang van de parking is te bereiken aan de achterzijde van het Hotel, in de
"Moerstraat" n° 27. In het geval dat u rekent op uw GPS om u naar Brugge te brengen, gelieve
“Moerstraat 46” in te geven in uw toestel. Er zijn 100 parkeerplaatsen voorzien, waarvan 4
elektrische laadpalen voor elektrische wagens (te reserveren op voorhand).

Prijs per wagen:
€ 3,00 per uur
€ 26,00 per nacht
Laadpalen:
€ 0,50 per KwU

Locatie

Prinsenhof 8,
8000 Brugge

Ontvangersstraat 9,
8000 Brugge

Hoogstraat 20,
8000 Brugge
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Transport
Vliegtuig
Brussels International Airport (Zaventem)
De luchthaven bevindt zich op 95 km van Brugge, ongeveer 1 uur per taxi.
Deurne Airport (Antwerpen)
De luchthaven bevindt zich op 115 km van Brugge, ongeveer 1 uur per taxi.
Ostend Airport (Oostende)
De luchthaven bevindt zich op 25 km van Brugge, ongeveer 25 minuten per taxi.
Trein
Het treinstation bevindt zich op 1 km van h et Hotel Dukes’ Palace. Taxi service is beschikbaar aan
de hoofdingang van het station. Ongeveer 10 minuutjes te voet.

ALGEMENE INFORMATIE
Informatie voor aankomst:
Check-in: 15u00
Check-out: 11u00
Rokersbeleid:
Gelieve te noteren, en uw gasten te informeren, dat ons hotel volledig rookvrij is. Indien er toch
gerookt zou worden op een kamer, zullen wij genoodzaakt zijn een extra kost van € 200,00 per
kamer aan te rekenen!
Porterage:
Wij bieden bagage service aan voor groepen aan € 8,00 per persoon (in & out).
Roomdrop:
Indien jullie iets op de gastenkamers wensen te plaatsen, is dit zeker mogelijk mits supplement van
€ 4,00 per kamer.
Mobiele applicatie van The Swan Hotel Collection
The Swan Hotel Collection ontwikkelde zijn eigen app boordevol informatie over het hotel en de
stad. Ontdek de toeristische hoogtepunten, verken Brugge aan de hand van een wandeling of
bewonder de Vlaamse Primitieven in één van de musea. Kortom onze app, uw digitale stadsgids.
App store: The Swan Hotel Collection
Uw login: My Stay at Dukes Palace

CONTACTPERSONEN
Antoine Jackson
Groups & Events Executive

Hans Dekeyzer
Operations Manager

Franky Pyck
General Manager

Direct line: +32 (0)50 44 78 82
E-mail:
sales@hoteldukespalace.com

Tel.: +32 (0)50 44 78 88
E-mail:
hans@hoteldukespalace.com

Tel.: +32 (0)50 44 78 88
E-mail:
gm@hoteldukespalace.com
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