CHOOSE
DREAMS
OVER SLEEP

‘FOR THOSE
WHO DON’T
SEEK A HOTEL,
BUT AN
EXPERIENCE
INSTEAD’

HOTEL NASSAU BREDA
‘CHOOSE DREAMS OVER SLEEP’
Gasten komen niet alleen naar ons hotel om te overnachten,
maar om dromen te beleven. Midden in het centrum van Bourgondisch
Breda genieten gasten luxueus van hemelse kamers, engelachtige service,
zondige drankjes in bar ‘heiligdom’ en culinaire verrassingen in het
restaurant met de toepasselijke naam ‘Liefdegesticht’.
OVER HOTEL NASSAU BREDA

Hotel Nassau Breda is het eerste luxueuze lifestyle hotel in West-Brabant. Gelegen in het
bruisende stadshart van Breda biedt het hotel een unieke belevenis op historische bodem.
De oude hofhuizen en hun welgestelde bewoners vormden in de geschiedenis van de
Nieuwstraat al een uniek contrast met de sobere leefstijl van de voormalige bewoonsters
van het pand, de nonnen. In het verleden refereerde de naam Liefdegesticht naar het
weeshuis, waar de nonnen de zorg als hoofdtaak voerden. Tegenwoordig staat Liefdegesticht
symbool voor het restaurant dat chef-kok Angel Pando als culinair heiligdom omdoopt. Deze
tegenstelling komt ook terug in de authentieke elementen van het hotel, in combinatie met
onze luxueuze diensten en faciliteiten.
Hotel Nassau Breda maakt onderdeel uit van het Autograph Collection Hotels® label van de
internationale hotelketen Marriott. Autograph Collection Hotels® staat voor een bundeling
van individuele, karakteristieke hotels die geselecteerd zijn op kwaliteit, originaliteit en
unieke details. Daarnaast profiteert u van de voordelen zoals het Marriott Bonvoy Program en
Marriott Bonvoy Events. Meer informatie hierover vindt u op onze website.
Hotel Nassau Breda telt 94 hotelkamers. De ‘look and feel’ van alle kamers komt sterk overeen,
maar iedere kamer is dankzij de historische kenmerken uniek qua indeling en samenstelling.

OVERNACHTEN

Alle moderne kamers zijn standaard
uitgerust met luxe Swiss Sense boxspring
matrassen, 42 inch smart-TV, minibar, desk
met bureaustoel, kluis, strijkplank en strijkijzer,
laundry service, koffie- en theefaciliteiten en
24 uurs-roomservice.
De badkamers zijn voorzien van een
douche en/of bad met rainshower.
Tevens zijn de badkamers uitgerust met
exclusieve toiletartikelen van James
Heeley, professionele haarföhn, verlichte
badkamerspiegel, scheerspiegel, luxe bad- en
handdoeken en badslippers.
Hotel Nassau Breda kent 4 verschillende
kamertypes: superior rooms, executive
rooms, junior suites en een panoramic suite.

FITNESS

Naast alle zondes die wij bieden in onze
bar & restaurants beschikt Hotel Nassau
Breda eveneens over een goed uitgeruste
fitnessruimte, inclusief kracht- en cardio
apparatuur en een stretch hoek.

ONTBIJT

Ons uitgebreide ontbijtbuffet is een
beleving op zich. Op het Koor, omgeven
door imposante glas in lood ramen en
nonnenkappen als lichtbron, serveren wij
dagelijks tussen 06.30 uur en 11.00 uur
het ontbijtbuffet. Dit buffet bestaat uit
diverse soorten brood, warme items, vis- en
vleeswaren, kaas assortiment, vers fruit,
handfruit, zoetigheden, diverse muesli’s en
superfoods, diverse smaken yoghurt, melk,
vruchtensappen, koffie en thee.

BAR HEILIGDOM

Geniet tijdens uw verblijf van onze sfeervolle
bar Heiligdom waar onze bediening voor u
klaarstaat om heerlijke drankjes, cocktails
of zelfs het voorheen verboden drankje
Absint te serveren. In onze Nassau Salon
en Dillenburg Salon kunt u terecht om
heerlijk te relaxen na een lange reis of een
drukke werkdag. Daarnaast kunt u hier nog
even rustig werken of in ontspannen sfeer
zakelijke gesprekken voeren.

RESTAURANT LIEFDEGESTICHT
‘MAD LOVE FOR FOOD’

In restaurant Liefdegesticht stelt iedereen
alles in het werk om een perfect gerecht en
een unieke beleving te bieden. Iedereen is
gek van lekker eten, waarbij de eenvoudige
gerechten met een rijke smaak centraal
staan; geheel in de sfeer van de RoomsKatholieke nonnen die hier vroeger leefden.
Alle gerechten zijn puur, vers, creatief en van
hoge kwaliteit. En als u niet geniet van onze
heerlijk wijnen, dan begaan we pas écht een
zonde. Reserveringen voor Liefdegesticht
kunt u maken via www.liefdegesticht.nl of
telefonisch +31 (0)76 - 201 2999.
Op ons zonovergoten terras kunt u in de
zomermaanden heerlijk genieten van de
gerechten van restaurant Liefdegesticht,
maar uiteraard ook van gin tonics, een goed
glas wijn of een speciaalbiertje.

CULINAIR TEAM

Ons culinaire team, onder bezielende leiding
van chef-kok Angel Pando, laat u graag
genieten van rijke smaken en de laatste
trends op culinair gebied. Wij verrassen u
graag met culinaire alternatieven bij diëten,
allergieën of andere restricties.

Angel Pando
chef-kok

MEETINGS & EVENTS

Het organiseren van een evenement vergt veel van uw waardevolle tijd. Locaties verkennen en selecteren, keuzes maken over de
culinaire invulling en de programmering. Allemaal elementen die overwogen en beslist moeten worden. Niet op de dag zelf, maar
ruimschoots van tevoren. Uiteraard denken wij graag met u mee om alles in goede banen te leiden. Het succes van uw evenement
wordt namelijk mede bepaald door een goede voorbereiding. Zoals de juiste vertaalslag van de aanleiding, doelstelling en de
doelgroep tot een evenement met een boodschap die uw gasten raakt.
Bent u op zoek naar een inspirerende omgeving, flexibele ruimtes en menu’s die bestaan uit lokale, vers bereide specialiteiten?
Bij ons bent u aan het juiste adres! Bovendien staat er altijd een team van professionals voor u klaar: zij helpen u graag bij de
organisatie van uw evenement. U kunt in alle rust van uw evenement genieten, wij dragen zorg voor een succesvol evenement.
·
·
·
·
·
·
·

Vast aanspreekpunt tijdens uw evenement
Snelle repons
Advies op maat
Smaakvolle culinaire breaks
Gratis high speed Wi-Fi
Bruisende omgeving in stadshart van Breda
Goede bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid

MEETINGS

Naast de Kapel beschikt Hotel Nassau Breda over diverse boarden meeting rooms. Voor een kleine board room meeting vanaf 4
personen tot aan een uitgebreide presentatie in theateropstelling
voor zo’n 250 personen, alles is mogelijk.

VERGADERARRANGEMENTEN

Hotel Nassau Breda biedt de volgende vergaderarrangementen.
4-uurs NASSAU package (incl. Lunch)
8-uurs NASSAU package (incl. Lunch)
Overige maatwerk arrangementen op aanvraag
Een vergaderarrangement bestaat uit de volgende items:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Vergader/boardroom voor één of twee dagdelen
Eén contactpersoon tijdens de meeting of event
Gebruik van een flip-over
Plasmascherm 60 inch of een projector met projectiescherm
Pennen en bloknotes
Bronwater op de vergadertafels
Onbeperkt koffie en thee (geen frisdranken)
Ochtend- en/of middagbreak met sweet & salty bites
Sandwichlunch inclusief koffie, thee en fruitsappen

€ 60,00
€ 70,00
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EXPECT THE
UNEXPECTED

KAPEL

De ultieme evenementenlocatie bij uitstek
is onze Kapel. Prachtige gewelven, kleurrijke
glas-in-lood raampartijen en zelfs een
authentieke vloer. De Kapel is tijdens de
renovatie akoestisch geoptimaliseerd, met
onder andere dempend stucwerk, waardoor
zelfs muzikale events zeer goed tot hun
recht komen. De Kapel beschikt over een
aparte entree, een ruime toiletgroep en is
uitermate toegankelijk voor mindervaliden.

BORREL

In het Bourgondische stadshart van
Breda vormt Hotel Nassau Breda ook
een verrassende borrellocatie. U bent
van harte welkom in onze bar Heiligdom,
in restaurant Liefdegesticht of op ons
zonovergoten terras, maar een borrel kan
uiteraard ook onderdeel uitmaken van uw
totaalevenement.
Een exclusieve borrelsetting voor uw
gezelschap is uiteraard mogelijk. Naast het
uitgebreide drankassortiment, waaronder
bier, wijnen, cocktails, gins en absint,
serveren wij ook diverse culinaire sweet of
salty bites. Graag gaan we met u in gesprek
over uw specifieke wensen.

DINER

Hotel Nassau Breda biedt een breed scala
aan mogelijkheden voor diners. Van een
trendy walking dinner tot aan een luxe
uitgeserveerd diner. Dit alles bereid door
culinaire kunstenaars, onder leiding van chefkok Angel Pando, en uitgeserveerd door ons
team van professionals die de sfeer van het
diner en het gezelschap perfect aanvoelen.
Hierbij zorgen prachtig gedekte tafels,
fonkelend glaswerk en verfijnde decoratie
voor de juiste uitstraling.

Gedurende het diner serveren wij indien
gewenst een bijpassend wijnarrangement of
overige dranken naar keuze. Wij verrassen u
graag met culinaire alternatieven bij diëten,
allergieën of andere restricties.
Het is mogelijk om met een select
gezelschap te lunchen of dineren in
ons restaurant Liefdegesticht. Vanaf 8
personen serveren wij een groepsmenu
met de mogelijkheid van 2 tot 5 gangen.
Voor een besloten setting zijn er diverse
mogelijkheden; van uitgeserveerd diner
in de Kapittel of de Binnentuin tot walking
dinner op het Koor.

PARTY-TIME!

De Kapel is dé unieke feestlocatie bij
uitstek voor een waanzinnig feest tot
350 personen. Dit is uit te breiden met
de Binnentuin. Geheel naar uw wens
serveren wij een drankenarrangement of
dranken op nacalculatie. Een eventuele
cocktailbar en lekkere hapjes maken een
feestavond compleet. Als culinaire afsluiting
van uw evenement bieden wij diverse
mogelijkheden voor een late night snack.

ENTERTAINMENT

Uiteraard kunnen wij ondersteuning bieden
bij de eventuele afstemming met het
entertainment en evenementenorganisatie.
Hierbij werken wij met vaste professionele
partners, wij adviseren u graag in een
persoonlijk gesprek.

LICHT EN GELUIDSTECHNIEK

De Kapel heeft een geluidset voor
achtergrondmuziek. Voor het verzorgen
van alle overige geluid en audiovisuele
faciliteiten werken wij samen met
professionele AV leveranciers. De Kapel
beschikt over lichtpots die de pilaren en
gewelven van Kapel een prachtige allure
geven.

AANKLEDING EN INRICHTING

De aankleding en inrichting spelen een
belangrijke rol in de uitstraling van uw
evenement. De Kapel en/of Binnentuin is
standaard voorzien van een mobiele bar,
diverse moderne statafels met ieder 2 hoge
krukken. Voor een andere invulling of
aanvullende aankleding of inrichting werken
wij samen met professionele partners.

FREE WI-FI

Hotel Nassau Breda biedt u gratis Wi-Fi in
de publieke ruimtes, de kamers en zelfs in de
vergaderzalen (4 MB/sec). Hierdoor bent u in
slechts twee klikken online.

PARKEREN

Hotel Nassau Breda biedt Valet Parking
service aan à € 35 per overnachting.
Voor openbare parking is er voldoende
parkeergelegenheid in parking De Barones
en Q-Park aan de Markendaalseweg.
Vanuit deze overdekte parkeergarages
is Hotel Nassau Breda op circa 1 minuut
loopafstand. Uitrijden is bij beide parkings
24-uur per dag mogelijk.

Contactgegevens

HOTEL NASSAU BREDA
Nieuwstraat 23, 4811 WV BREDA
+31 (0) 76 888 4921
www.hotelnassaubreda.nl
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met ons Sales & Events team
via telefoonnummer 076 – 888 4921 of per mail: events@hotelnassaubreda.nl

