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Carlton President overtreft verwachtingen

‘Hier voelt elke 
gast zich speciaal’

‘Door aan elk mogelijk verzoek aangaande comfort, inspiratie en 
connectiviteit te kunnen voldoen, combineert Carlton President de 
persoonlijke aandacht voor alle gasten met het efficiënt afhandelen 
van elke vraag of verzoek,’ aldus General Manager Bart Blikman. 
‘We verwelkomen de trainer of dagvoorzitter van een bijeenkomst 
en samen zorgen we ervoor dat de dag perfect verloopt. Het 
banqueting-team verlengt deze persoonlijke aandacht en service 
naar de deelnemers om de perfecte werkomgeving te creëren – dat 
is waar Carlton President om bekend staat.’

Vergaderen, ontmoeten en verbinden
De negen multifunctionele zalen in het hotel worden gebruikt 
door een breed scala aan bedrijven uit zowel binnen- als bui-
tenland. Met de mogelijkheid om zalen te bieden voor 4 tot 350 
deelnemers, biedt Carlton President voor elke gelegenheid een 
geschikte ruimte. De grootste zaal van 265 m2 biedt een vierkante 
ononderbroken vergaderruimte met een 6 meter hoog plafond voor 
de ultieme conferentiebestemming.
Elke offerte is anders en wordt daarom op maat gemaakt. De 
diversiteit aan mogelijkheden bij Carlton President vraagt om een 
enthousiast, betrokken en creatief team.

Kennisdeling
Met het aanbieden van flexibele werkplekken via Seats2Meet is 
het aanbod compleet. Gasten parkeren gemakkelijk op één van de 
ruim 250 gratis parkeerplaatsen en boeken ter plekke, waarbij ze 
gebruik
kunnen maken van de aangename werkplek inclusief WiFi, koffie 
en thee. ‘Het enige wat we hiervoor vragen is uw kennis beschik-
baar te stellen voor onze andere “Workspace” boekers, waaruit 
verrassende kennisdeling en samenwerking kan ontstaan.’

Carlton President is een luxe 4 sterren hotel 
waar ontmoeten centraal staat. Ideaal gelegen 
dichtbij uitvalswegen en slechts enkele auto-
minuten van het centrum van Utrecht, is het 
hotel de perfecte zakelijke bestemming waarbij 
de verwachtingen van de gasten overtroffen 
worden. Gasten worden persoonlijk ontvangen, 
begeleid en uitgezwaaid.
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FoodBook, eet wanneer u wilt
Gasten die hun verblijf willen verlengen, kunnen één van de 164 
kamers boeken, bekend om hun enorm comfortabele boxspring-
matrassen. Voor ontbijt, lunch en diner is de Garden Brasserie een 
uitstekende plek om te vertoeven met een uitgebreide selectie aan 
internationale gerechten die de gehele dag door te bestellen zijn 
vanuit het FoodBook. ‘Wij bepalen niet wanneer onze gasten van 
welke menukaart mogen bestellen, bij ons
staat de keuze vrij,’ aldus Blikman.

Veel lof
Ontspannen in het hotel kan in het Leisure Centre inclusief well-
nessfaciliteiten. De bar is gelegen in de Exchange Lounge, waar 
de attente barman veel lof ontvangt van de hotelgasten. Wanneer 
gasten een stap binnen de bar zetten, staat de favoriete wijn van de 
avond daarvoor alweer klaar. ‘Past perfect in onze filosofie,’ aldus 
Blikman. ‘Wij willen dat elke gast zich speciaal voelt.’ n
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OVER CARLTON PRESIDENT
- 164 kamers.
- 9 multifunctionele conferentiezalen.
- Gratis WiFi in het hele hotel.
- Brasserie & Bar.
- Business centre.
-  Leisure centre; biljart, tafelvoetbal en darts.
-  Wellness; jacuzzi, sauna, Turks stoombad, solarium 

en  fitness
-  Gratis shuttle service van en naar station Maarssen, 

en naar diverse kantoorgebieden in de omgeving.
-  Gelegen langs de A2, 22 (auto)minuten vanaf 

Schiphol en 10 (auto)minuten vanaf Utrecht-
centrum.

-  Ruime parkeergelegenheid met 250 parkeer-
wplaatsen, inclusief oplaadpunten voor elektrische 
auto’s.

CARLTON PRESIDENT

Floraweg 25 - 3542 DX Utrecht - T 030 241 41 82

info@president.carlton.nl - www.carlton.nl/president
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