
surrounded by 
nature
Gastvrij tot en met. Iedereen is welkom. In het decor van 
het Genkse Molenvijverpark mag M Hotel het mooiste plek-
je van Limburg genoemd worden. 

Geniet van zowel ontbijt, lunch als diner op deze prachtige 
locatie. We kunnen je niet beloven dat onze inspirerende 
vergaderzalen jou niet zullen afleiden van de meeting. Wél 
zal je omvergeblazen worden door het vernieuwde design 
van onze lobby, restaurant en natuur geïnspireerde kamers. 
Door de grote raampartijen vergader je in een ruimte boor-
devol daglicht. Wat ons betreft magnifiek.



full day package | basic (8u)
Welkomstkoffie, 2 breaks, broodjeslunch met soep, 2 
consumpties bij lunch, drankenpakket basic. 

full day package | extraordinary (8u)
Welkomstkoffie, 2 breaks, 2-gangenmenu, 2 consump-
ties bij lunch, drankenpakket basic.

half day package | basic (4u)
Welkomstkoffie, 1 break, drankenpakket basic

half day package | basic lunch (4u)
Welkomstkoffie, 1 break, broodjeslunch met soep, 2 
consumpties bij lunch, drankenpakket basic.

half day package | extraordinary (4u)
Welkomstkoffie, 1 break, 2-gangenmenu, fris, waters & 
koffie of thee, drankenpakket basic.

meeting
packages



meet different
M Hotel beschikt over verschillende moderne, multifuncti-
onele vergaderzalen, zowel voor conferenties als meetings. 
De centrumlocatie in het park mét uitzicht op de vijver geeft 
ieder zakelijk event een extra plus. Rustig en toch vlakbij de 
bruisende stad. 

Kom je vergaderen in de zomer? Huur een vergaderruimte 
met privéterras - in combinatie met een barbecue of team-
building in het park heb je de ideale formule beet.

basil
De Board room is perfect voor kleine gezelschappen of board meetings.

34 m² | max. 30 personen

 15 pax

 12 pax

 30 pax

20 pax

20 pax

 30 pax



shamrock

84 m² | max. 85 personen

 25 pax

 20 pax

 50 pax

30 pax

50 pax

85 pax

emerald

70 m² | max. 85 personen

 28 pax

 24 pax

 45 pax

30 pax

50 pax

85 pax

juniper

145 m² | max. 110 personen

 28 pax

 24 pax

 45 pax

30 pax

90 pax

110 pax

Deze vergaderzalen kunnen ook samengevoegd worden tot 1 zaal. Alle drie samen zijn ze ideaal voor grote gezelschappen 
zoals bruiloften, vergaderingen, productlanceringen of galadiners.



vijverterras
Ideaal voor een barbecue of drink 
met zicht op de vijver. In combi-
natie met een leuke teambuilding 
heb je de ideale fomule beet.

ontbijtruimte
Eerder op zoek naar een ruimte 
voor jouw privédiner? Dan kan je 
terecht in onze ontbijtruimte die 
volledig afgesloten kan worden.

118 m² | max. 125 personen

even 
more 
different

 35 pax

 30 pax

 70 pax

40 pax

50 pax

125 pax



stay over
Plan je een meerdaagse? Blijf overnachten in onze 77 natuur 
geïnspireerde kamers, verdeeld over 44 comfort kamers (25 m²), 
22 comfort kamers met vijverzicht (25 m²), 8 superior kamers en 
2 uitgeruste appartementen met kitchenette.



Vespatocht langs de mijnsites Nationaal Park Hoge Kempen Fietsen door het water Kattevennen

different activities 

We helpen je graag met het vinden van de gepaste activiteit voor jouw team! 
Contacteer ons voor een uitgebreide lijst met groepsactiviteiten in regio Genk. 

©Luc Daelemans



restaurant 
molenvijver
Het absolute pluspunt van Restaurant Molenvijver wordt zonder meer 
gevormd door het magnifieke aangrenzende Molenvijverpark dat de 
bezoeker de moeiteloze overstap van cultuur naar natuur aanreikt 
via het terras. Zowel hotelbezoekers, feestgangers als congresleden 
kunnen hier in puur comfort genieten van een luxueuze lunch, een 
heerlijk diner of een royaal tussendoortje – dit allemaal bereid met 
gastronomische professionaliteit.

openingsuren:

Maandag - vrijdag 12.00 - 21.00u

Zaterdag  18.00 - 22.00u

Zondag  10.00 - 18.00u



bar molenvijver
Bar Molenvijver. Waar natuur en rust hand in hand gaan. Gezellig 
borrelen met een hapje en een drankje in het meest knusse plekje 
van M Hotel. Mooi weer? Dan geniet je van op het terras ook nog eens 
van het prachtige zicht over het Molenvijverpark.

openingsuren:

Maandag - zaterdag  10.00 - 23.00u

Zondag   10.00 - 19.00u



lunch 
Als lunch krijg je een lekkere luxe 
broodjeslunch met soep voorge-
schoteld. Liever een 2 of 3-gan-
genlunch? Alles is mogelijk!

breaks
In het standaard pakket wordt 
er van elk type break (healthy, 
tasty, energy) telkens één voor-
zien wanneer je een volledige 
dag komt vergaderen. Liever een 
break volledig in thema van het 
mijnverleden of met een link naar 
de visie van het bedrijf? Dat kan!

diner
Dineren aan het water kan je bij 
Restaurant Molenvijver met zicht 
op het stadspark en de prachtige 
vijver. Bij mooi waar kan je ge-
nieten op het ruime terras. Vraag 
naar de suggestie van de chef 
voor jouw 3 of meer gangenme-
nu. healthy

tasty
energy



350 people, 1 street
Het Carbon Hotel is gelegen op 50 meter van Hotel ECU en 600 meter 
van het M Hotel aan het Molenvijverpark. Voor nóg grotere groepen 
is het mogelijk dit aanbod nog uit te breiden met Hotel Zuid en Hotel 
Mardaga. Allen hotels van de Different Hotels groep en kunnen mak-
kelijk gecombineerd worden. Samen kunnen ze tot 350 personen ver-
welkomen. 

Voor het verzorgen van de events, congressen, seminaries van deze 
omvang werken we samen met professionele meeting venues nabij 
onze hotels (5 min). Samen met hen bieden we een succesformule aan 
waarbij we de hotel check-in voorzien op de venue bij aankomst en jou 
ontzorgen door het transport voor de deelnemers en bagage voor jou 
te regelen.



how to reach us 

Het hotel is gelegen op 600m wandelafstand van het 
station van Genk. Van hieruit heb je rechtstreekse 
verbinding met Brussel en kan je makkelijk de rest 
van het land bereiken. 

Exit 31-Genk-Centrum op de E314 is de dichtstbij-
zijnde afrit indien je met de wagen komt. Van hieruit 
is het nog 3,5 km tot je het hotel bereikt.

Luchthaven Maastricht   29 km
Luchthaven Luik    47 km
Luchthaven Eindhoven   75 km 
Luchthaven Brussel, Zaventem  88 km 
Luchthaven Charleroi   112 km
Luchthaven Düsseldorf   113 km

Privé parking - € 12 (100 plaatsen)
Europalaan – gratis parkeren op wandelafstand



trotse partner van:

are you different?
Voor vragen, reservaties, rondleidingen of meer informatie 
kan je bij ons salesteam terecht. 

Zie jij het nog anders? Neem gerust contact met ons op voor 
andere mogelijke opstellingen.

Contacteer ons voor een groepsactiviteit op maat of voor sug-
gesties i.v.m. restaurants voor groepen. 

Happy when you are! Op basis van uw wensen maken wij graag 
een offerte op maat.

Toch niet helemaal gevonden wat je zoekt? Ontdek dan zeker 
onze andere hotels. 

m hotel
Albert Remansstraat 1 
3600 Genk  

doe hier jouw aanvraag


