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Let's keep in touch!

 

Vergaderen
Onze sfeervolle lounge op de begane grond 
met de naam Purple Red Meeting Lounge 
vormt een inspirerende omgeving om te 
vergaderen. Met voldoende gelegenheid 
om te parkeren in de omgeving (betalend) 
en op slechts 5 minuten lopen van het 
centraal station. The Meeting Lounge is 
geschikt voor set-up’s tot 60 personen, 
a� ankelijk van de gewenste opstelling.

Kom je met een groep bij ons dineren en 
wil je dat graag in alle rust doen? Dan 
kan dat ook in onze Purple Red Meeting 
Lounge. Hier serveren wij voor groepen 

tot 30 personen ontbijt, lunch of diner. 
Borrelen kan natuurlijk ook. Het team van 
Brasserie FLO zorgt gegarandeerd voor een 
smakelijke invulling!

Meetings
Our atmospheric lounge on the ground 
� oor named Purple Red - The Meeting 
Lounge is an inspiring environment for 
meetings with (paid) parking in the vicinity 
and just 5 minutes’ walk from the Central 
Station. 

The Meeting Lounge is suitable for groups 
of up to 60 people, depending on the 
desired setup.

Are you coming to have dinner as a group 
with us and would you like to do that in 
peace and quiet? That is also possible in 
our Purple Red – The Meeting Lounge. 
Here we serve breakfast, lunch or dinner 
for groups of up to 30 people and drinks 
too, of course. The Brasserie FLO team 
guarantees to tastefully � ll you up!

VERGADER OPSTELLING
MEETING LAYOUT

Purple Red Meeting Lounge 70 33 55 24 28 28 33 70
ZALEN M2 WI-FI DAGLICHT

AANTAL PERSONEN PER OPSTELLING

SCHOOL THEATER U-VORM DINER CARRE CABARET RECEPTIE
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Design Hotel Maastricht
Een hotel net zo happening als de ‘’Wyck’’ 
waarin hij staat. Voor een goede dosis de-
sign ben je bij Designhotel Maastricht aan 
het juiste adres. Plof neer op de gigantische 
bedden en vergaap je aan de coolste art-
works of scoor de meest hebberigmakende 
items bij één van de über stijlvolle boetieks 
en conceptstores in de buurt.

Met zoveel unieke kamers is het iedere keer 
weer een hele beleving om in het Design-
hotel Maastricht te slapen. Al onze kamers 
zijn ingericht voor een top verblijf. We heb-
ben dan ook voor ieder wat wils. Van een 
rond bed en een bad in het midden van de 
kamer tot een heerlijk uitgebreid ontbijt. 

Brasserie FLO Maastricht
Gelegen in de trendy buurt Wyck, de 
perfecte locatie voor culinaire � jnproevers 
en in feite, iedereen die van vers & Frans 
eten houdt. Naast de beroemde Fruits de 
Mer selectie serveert FLO typisch Franse 
gerechten.

Located in the trendy “Wyck” quarter, 
the perfect location for culinary connois-
seurs - in fact, anyone who loves fresh & 
French food. In addition to the famous 
Fruit de Mer selection, FLO serves typical 
French dishes.

Design Hotel Maastricht
A hotel as booming as the neighbourhood 
“Wyck” itself. If you are into design Design 
hotel Maastricht is your next go-to spot. 
Throw yourself on the gigantic beds and 
admire the coolest artworks or score 
musthave items in one of the stylish 
boutiques and conceptstores in the area. 
Just design your own stay.

With so many unique rooms, it is always a 
real experience to sleep in the Designhotel 
Maastricht. All our rooms are designed for 
a memorable stay. We’ve got special facili-
ties that will make everyone happy. From a 
round bed and a bathtub in the middle of 
the room to a nice and complete breakfast.


