The art of hospitality.
Redifined.

1

Terhills Hotel
in Maasmechelen
Vier sterren, 59 luxekamers: het Terhills Hotel in Maasmechelen is dé
optelsom van comfort en klasse. De neoklassieke barokstijl van het imposante
hoofdmijngebouw is een pronkstuk uit ons industriële verleden. In het heden
kreeg het pand een trendy, toekomstgerichte invulling …

Te midden van weelderige fauna en flora en indrukwekkende waterpartijen
nestelt Terhills Hotel zich in het Limburgse groen. Unieke vergezichten vanop
de mijnterrils en schachtbok brengen de herinnering aan het steenkoolmijnverleden dichterbij dan ooit. Als troefkaart is er de betoverende Franse tuin van
het hotel, als schakel met de hoofdtoegangspoort naar het enige Nationale
Park van België: een onvervalst wandelwalhalla.
Verder zet je langs deze weg ook de stap naar een ander soort paradijs …
Het shopparadijs Maasmechelen Village! Meer dan 100 luxueuze fashion- en
lifestylemerken staan voor je klaar.
Terhills Hotel is een veelzijdige locatie waar zakelijke meetings met ontspanning
en plezier gecombineerd worden.
Welkom in Terhills Hotel!
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Overnachten
bij Terhills Hotel
In totaal negenenvijftig elegante en sfeervol ingerichte luxe kamers, waarvan
zeven suites en twee familiekamers. Iedere kamer is zoveel mogelijk aangepast
aan de architectonische troeven van het originele gebouw.
De kamers heben zeer uiteenlopende beige- en grijstinten gecombineerd
met donker houten panelen. De kosmopolitische hedendaagse meubelen,
sierkussens, lampen, accessoires en decoratie objecten van het Limburgse
interior design bureau Dôme Deco zorgen voor een internationale en gezellige
sfeer.
Details in het interieur van Terhills Hotel brengen de rijke geschiedenis tot
leven. In het indrukwekkende trappenhuis is de gerestaureerde stenen trap
nog altijd licht verzakt door de ondergrondse steenkoolwinning.
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Culinair genieten in Limburg
hoort erbij
Terhills Brasserie biedt een keuken met bijzondere aandacht aan het
mijnverleden en voor de lokaal verkrijgbare producten en het gezonde aspect
van de ingrediënten.
Het restaurant kan gedeeltelijk geprivatiseerd worden voor evenementen.
De aangrenzende lounge biedt grote ruimte voor uitgebreide buffetten voor
ontbijt, lunch en diner.
Tijdens de milde en warme maanden kunnen barbecues, picknicks of
cocktailrecepties worden georganiseerd op het terras of in de Franse tuin.
De bar is een moderne, lifestyle bar, waar Limburgers zelf graag komen om te
zien en gezien te worden.
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Ontspannen en inspannen
De hei of de mijnterril op voor een teambuilding of brainstormen. Wakeboarden, waterskiën of het Aquapark uittesten bij Terhills Cablepark, een
chocolade-, cocktail- of lifestyleworkshop in het hotel.
Actief & Gezond
Energie, Power en innerlijke rust. Onze professionele sportinstructeurs en
personal trainers bieden een tal van mogelijkheden; word wakker met onze
wake-up bootcamp, verleg je grenzen tijdens onze box workshop en vind de
rust in de Yogasessies.
Inspiratie & Teamwork
Leer op een originele, ontspannen en vaak humoristische wijze hoe je als team
beter kunt functioneren. Versterk je teamspirit met onze workshops, bundel uw
krachten in de “kasteelstorm” en toon je talent in “Terhills got Talent”.
Entertainment & Animatie
Hotel Terhills beschikt over een prachtig decor voor bijvoorbeeld een
Venetiaanse, casino of Hollywood-avond, seventies of middeleeuws-feest. Om
een onvergetelijke entree te maken, verwelkomen wij de gasten op ludieke
wijze met spectaculaire welkomstacts.
Lifestyle & Shopping
Een fashionista neemt je mee in de wereld van mode en lifestyle. Ontdek de
vele high-class boutiques in Maasmechelen Village met een personal shopper.
“Walk The walk” in een catwalk workshop, laat je bekronen tot “Terhills next
top model” of “Shop till you drop” met een beperkt budget.

7

8

In de omgeving
Actief, sportief, recreatief ... De mogelijkheden op de Terhills-site zijn even
divers als uitgebreid. Daarmee wordt elke meeting of event een bijzondere
beleving.
Maasmechelen Village
Langs het Terhills Hotel wordt je 7 dagen op 7 verwelkomd in een pittoreske
omgeving met meer dan 100 luxueuze fashion- en lifestylemerken.
Elaisa Wellness (opening zomer 2019)
Hier krijg je alle ruimte om te genieten en tot het diepst van je wezen
te ontspannen. De 10 sauna’s, 4 baden, verschillende modderbaden, 16
behandelruimtes, Hamam en zonneweide vormen slechts een greep uit het
uitgebreide aanbod van Elaisa.
Nationaal Park Hoge Kempen
Terhills is de thuishaven van de hoofdtoegangspoort tot het Nationaal Park.
Hier wandel je urenlang door de uitgestrekte natuur en geniet je op de toppen
van de mijnterrils van unieke vergezichten.
The Bakery
De belevingsbakerij The Bakery biedt leuke workshops aan waarbij je brood
kan leren bakken of Limburgse Vlaai.
Terhills Cablepark
Bij het Cablepark kan je waterskiën, wakeboarden of kneeboarden in een
idyllische en natuurrijke setting. Hier vind je ook een uitdagend Aquapark met
obstakels en hindernissen tot wel 4 meter hoog. Wie liever kijkt als deelneemt,
kan zich neervlijen op het strand bij de beachbar en restaurant.
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Vergaderen bij Terhills Hotel
verandert je mindset

Terhills Hotel is een veelzijdige locatie voor zakelijke maar ook ontspannende
meetings voor 8 tot 120 personen.
Het nieuwe aangrenzende vergadercomplex met zicht op de schachtbokken
uit het steenkoolmijnverleden dragen bij aan een inspirerende en originele
omgeving.

Zakelijke evenementen

Meetings, incentives, conferenties en corporate evenementen zijn allemaal
mogelijk in Terhills Hotel te Maasmechelen.
Het meeting & event complex is uitermate geschikt voor recepties, diners,
product presentaties, incentives, vergaderingen, brainstorm sessies, netwerk
bijeenkomsten en nog veel meer.
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Plattegrond en capaciteiten

Zalen

m2

Theatre

Classroom

Boardroom

U-shape

Banquet

Cocktail

Boardroom

28

-

-

12

10

12

-

Zaal 1

42

60

24

18

18

24

30

Zaal 2

108

90

40

32

26

56

90

Zalen 1 + 2

150

150

70

50

40

80

150
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Terhills, verrassend dichtbij

De Terhills-site
Legende
1. Uitzichtpunt Lange Terril
2. Wellness Elaisa
3. Ecotron
4. Connecterra
5. Terhills Hotel
6. The Bakery
7. Schachtbokken
8. Terhills Conference
9. Terhills Cablepark
10. Terhills Resort
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Zetellaan 68
3630 Maasmechelen – België
+32 (0)89 73 09 09
events@terhillshotel.com
www.terhillshotel.com

