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Seminarie  
KORTRIJK 

Kortrijk, de bruisende Groeningestad, kan trots uitpakken met een mooie collectie boeiende musea en 
dynamische culturele centra, een heerlijke terrasjescultuur, een groene en aangename omgeving door 
de heraanleg van de Leieboorden en onweerstaanbaar gezellige feesten in de stad.  
Kortrijk is opgenomen in het internationale UNESCO Creative Cities Network in het domein van design. 
Wacht niet langer en (her)ontdek Kortrijk! 
 

WAAROM HOTEL DAMIER? 

‐ Gastvrij 4-sterren hotel 

‐ 65 kamers, Suites, 2 mindervalide kamers aan de achterzijde van het hotel 

‐ Private parking 

‐ Oudste hotel van België met rijke historiek 

‐ Centrale ligging op de Grote Markt, alles op wandelafstand 

‐ Op enkele km van Kortrijk Xpo, 0,5 km van het station en de verbindingswegen met Brugge, Ieper, 

Gent, Rijsel en privéluchthaven Wevelgem. 

‐ 2 prachtige en unieke banketzalen met daglicht 

‐ 2 meeting rooms met alle MICE faciliteiten 

‐ Gratis Wifi in het volledige gebouw 

‐ Brasserie Damier met hedendaagse eetkaart en een uitgelezen selectie whisky’s, gins & thuisbasis 

van Copperhead gin  

‐ Restaurant Damier met terras, waar klassieke gerechten met een moderne toets geserveerd 

worden 

‐ Sprezza, trendy bar 

‐ Goede prijs-/kwaliteitsverhouding: wij bieden competitieve prijzen aan 

 

Dit is slechts een selectie van de diverse troeven die Hotel Damier heeft om van uw evenement een succes 
te maken. Of u nu een seminarie, een teambuilding, een incentive of een thema diner wilt organiseren, 
Hotel Damier heeft alles onder één dak. 

Wij staan ter beschikking voor verdere informatie en stellen graag een prijsofferte op maat van uw 
evenement op en hopen u en uw gasten binnenkort te mogen begroeten in Hotel Damier. 

  

  

http://www.hoteldamier.be/
mailto:info@hoteldamier.be
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ZALEN, MATERIALEN EN DIENSTEN 

Hotel Damier beschikt over twee prachtige en unieke zalen met daglicht, goed voor een totale oppervlakte 
van 200 m², en een overdekte en verwarmde terras. 

Alle zalen zijn uitgerust met Wifi. Er is directe toegang van de parking naar de zalen en sanitair.  

 

  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Meeting Rooms U–vorm Theater School Banket Cocktail Boardroom 

Sky room 20 p / / / / 20 p 

Sky box 8 p / / / / 8 p 

Gulden Sporen 50 p 80 p 50 p 70 p 100 p 40  p 

Vlasschaerd 30 p 50 p 30 p 40 p 70 p 25 p 

 

Meeting rooms Oppervlakte L x B Prijs 

Sky room 60m² 8.6m x 6.80m € 350 

Sky box 21m² 6.50m x 3.20m € 230 

Gulden Sporen 126m² 21m x 6m € 350 

Vlasschaerd 72m² 12m x 6m € 250 

 

Break out Rooms Lunch Diner Max. personen 

Sprezza Ja / 55 p incl terras 

Restaurant Ja Ja 55 p 

Brasserie Ja Ja 25 p 
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Voor de opstelling van de zaal heeft u de keuze uit: 

‐ Rechthoekige seminarietafels 180 x 50 cm (max. 3 personen) 
‐ Ronde bankettafels 150 cm doorsnede (max. 8 à 9 personen) 
‐ Hoge ronde cocktailtafels met zwarte hoes 
‐ Banketstoelen met of zonder hoes 

Speciale faciliteiten in Sky room en Sky box: 

- Airco 
- Terras 
- White board 
- Koffiehoek 
- Scherm en beamer 
- Conference call 
- Apart toilet 
- Silent box 

Volgende items zijn standaard inbegrepen: 

‐ Huur van de vergaderzaal 
‐ Wifi 
‐ Beamer met projectiescherm 
‐ Geluidsinstallatie met microfoon 
‐ Flipchart met papier en stiften 
‐ Pen en papier op de tafels  
‐ Mineraalwater (plat/spuit)  

Private parking achteraan het hotel. Dagprijs = 12 euro. Dit op aanvraag en volgens beschikbaarheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

SEMINARIEPAKKETTEN, CATERING & OVERNACHTING 

 

ONTBIJTVERGADERING 

‐ Inclusief opstelling van de zaal (theater of vergaderstijl) 
‐ Ontbijtbuffet met vruchtensappen, koffie of thee, brood, pistolets, ontbijtkoeken, assortiment 

charcuterie & kazen, fruitsalade, eieren en spek, healthy corner. 

€25,00 per persoon 

 

     VERGADERPAKKETTEN 

 

1/ Vergaderpakket Damier (zonder lunch of diner)    

‐ Vergaderzaal, inclusief opstelling van de zaal (theater of vergaderstijl) 
‐ Aankomst met koffie en thee 
‐ 1 koffiebreak Deluxe 

Duur: maximum 4 uur 

€21,00 per persoon 

 

2/ Seminariepakket Damier 

- Vergaderzaal, inclusief opstelling van de zaal (theater of vergaderstijl) 
‐ Koffiebreak in de voormiddag (koffie en thee, vruchtensap, fruit) 
‐ Broodjeslunch met verse soep  

Optioneel: broodjes kunnen vervangen worden door een pastagerecht (geen meerprijs) 

Forfait water & frisdrank tijdens lunch € 5,00 per persoon 

Welkomstkoffie (optioneel): €4,50 per persoon 

Halve dag € 34,50 per persoon 

Volledige dag € 41,00 per persoon 

3/ Seminariepakket Damier Deluxe 

‐ Vergaderzaal, inclusief opstelling van de zaal (theater of vergaderstijl) 
‐ Koffiebreak in de voormiddag (koffie en thee, vers vruchtensap, mini-gebak, fruit) 
‐ Warme lunch (voorgerecht, hoofdgerecht, dessert) 
‐ Koffiebreak in de namiddag (koffie en thee, vers fruitsap, frisdrank, mini-gebak, fruit, zoete 

versnaperingen) 

Forfait water & frisdrank tijdens lunch € 5,00 per persoon 

Welkomstkoffie (optioneel): €4,50 per persoon 

Halve dag  € 63,50 per persoon 

Volledige dag € 70,00 per persoon 
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RESTAURANT DAMIER 

Welkom bij restaurant Damier 

Bij ons bereiden we gerechten met pure ingrediënten, spontaniteit en enthousiasme met de smaak als 
focus. Daarbij zijn wij steeds op zoek naar seizoen producten, waarbij we de mooie smaken van de rest 
van de wereld combineren. 

Onze menu  geeft u een totaalbeeld van onze keuken met al het mooie wat er in het seizoen te proeven 
valt. Wekelijks stellen wij u ook ons lunch voor, deze volgens marktaanbod en inspiratie van het moment. 

Culinair genieten op niveau, maar wél in een ontspannen ambiance, zonder al te veel kapsones, dat is 
waarnaar wij streven. 

 

     

 

Menu van de chef: € 45,00 pp  

Amuse / Voorgerecht / Hoofdgerecht / Dessert 

Menu Damier: € 55,00 pp  

Amuse / Voorgerecht / Hoofdgerecht / Dessert 

Aangepast wijnarrangement: 
‐ 2 glazen: € 15,00 pp 
‐ 3 glazen: € 22,50 pp 

Restaurant Damier is open van dinsdag tem zaterdag, dit voor uw lunch en diner. 
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SPREZZA 

Welkom bij Sprezza 

Sprezza is de high‐end bar van Hotel Damier gelegen in de Graanmarkt 12 te Kortrijk. 
Kom en geniet van een heerlijke cocktail gerealiseerd door een professionele bartender in een uniek 
kader. 
Het is the place to be van aperitief tot digestief. Geniet ondertussen van onze foodsharing gerechten. 

     

 
Openingsuren Sprezza: van woensdag tot en met zondag van 17u00 tot …. 

 
Capaciteit: 55 personen inclusief terras. 

Op zaterdag draait een DJ de laatste nieuwe trendy muziek. 

De locatie is te huur voor private events,  dit voor bedrijfspresentaties, feestjes, incentives, 
workshops,… Prijzen zijn op aanvraag te verkrijgen. 
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OVERNACHTEN IN HOTEL DAMIER 

 

Superior kamer 

 

 

- 20 m2 
- Dubbel bed of 2 twin bedden 
- Gratis waters 
- Bureau 
- Flat screen Tv 
- Laptopsafe 
- Tablet 
- Badkamer met 

o Bad/douche  
o Toilet  
o Haardroger 
o Clarins amenities 

Prestige kamer  

- 25 m2 
- Dubbel bed of 2 twin bedden 
- Gratis waters 
- Bureau 
- Flat screen Tv 
- Laptopsafe 
- Tablet 
- Badkamer met 

o Bad/douche  
o Toilet  
o Haardroger 
o Badjassen 
o Clarins amenities  

Executive kamer  

 

- 20 m2 
- Dubbel of twin bed 
- Werktafel & Tablet 
- Flatscreen TV 
- Laptopsafe 
- Free Wifi 
- Gratis waters 
- Airconditioning 
- Tablet 
- Badkamer met 

o Douche 
o Toilet  
o Haardroger 
o Badjassen 
o Clarins amenities 

- 2 mindervalide kamers 
- 6 communicerende kamers 
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Junior suite 

- 35 m² 
- Dubbel bed met 1 sofabed in apart 

gedeelte 
- Werktafel 
- Flatscreen tv 
- Laptopsafe  
- Minibar 
- Gratis waters 
- Free Wifi 
- I pad met uitgebreide informatie over het 

hotel, online room service etc.. 
- Badkamer met:  

o Bad/Douche 
o Toilet  
o Haardroger 
o Badjassen 
o Clarins amenities 

 

 

Executive suite 

 

 

- 45 m² met 2 aparte ruimtes 
- Familiekamer 
- Dubbel bed + 1 dubbel sofabed  

(max. 4 personen) 
- Werktafel 
- Privé ingang 
- 2 Flatscreen TV’s 
- Laptopsafe 
- Minibar 
- Gratis waters 
- Free Wifi 
- I pad met uitgebreide informatie over het 

hotel, online room service etc.. 
- Badkamer met:  

o Bad/Douche 
o Toilet  
o Haardroger 
o Badjassen 
o Clarins amenities 

- 1 extra toilet 

 

 
 
 

 

HOTEL DAMIER BEHOORT TOT HET NETWERK VAN WORLDHOTELS. 
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Genieten in Kortrijk 

Op maat, volgens uw wensen 

Graag werken wij samen met u om uw seminarie volledig volgens uw eigen idee uit te werken. 

Wij kunnen u een brede waaier aan activiteiten buiten het hotel aanbieden, die u moeiteloos kan 

combineren met uw evenement in Hotel Damier. 

‐ Vizit stadswandeling: verschillende opties om de stad Kortrijk op een ludieke of energieke manier 

te leren kennen 

‐ Vespa tour: de omgeving verkennen op een Italiaans icoon 

‐ Museumbezoeken 

‐ Fietstochten en natuurwandelingen 

‐ Golf, Go-carting & Stadsspelen 

‐ Kookdemonstraties en kook workshops 

‐ Arrangement Grote Oorlog WO I 

‐ … 

Deze en nog veel meer mogelijkheden maken onze regio de ideale omgeving voor uw event. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezienswaardigheden in de stad, onze top 5 

1. Texture Museum  
2. Broeltorens & museum 
3. Leieboorden met zijn 7 architecturale bruggen 
4. Grote Markt met Belfort & Stadhuis 
5. 1302-museum   

http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Fpy_hBA1LceV6M&tbnid=O5yDkY3c1IjgWM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.dolfijn-mook.nl/fietspuzzeltocht/&ei=PEe7UeX5A8ayPKuVgPgI&psig=AFQjCNGlSFOXh-0NSORULJaPigLU_aIFEg&ust=1371314364093558
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=vespa+tour&source=images&cd=&cad=rja&docid=2yBN1Ou7lbbp-M&tbnid=XVDkJkVlULitqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.refugekapelleberg.be/en/recreation/vespatrips.html&ei=rEe7UeXRBY3APNTDgJgG&bvm=bv.47883778,d.ZWU&psig=AFQjCNGEGAXQ9bR4xgb53dhz3wys7bZ0-w&ust=1371314465347807
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=kortrijk+1302&source=images&cd=&cad=rja&docid=OPzfa4VrFMZ3OM&tbnid=xfYagVYOsvU6jM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.slimweg.be/toplocaties/wvl_kortrijk_1302.htm&ei=GEi7UYWPJYyBPa7zgaAK&bvm=bv.47883778,d.ZWU&psig=AFQjCNHkwWkeR2x1xDLjXxfuyUOKh_OKBw&ust=1371314572996542
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=vizit+kortrijk&source=images&cd=&cad=rja&docid=Mr8WcVNCNzxBsM&tbnid=uAOz5pU6NIGrXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kortrijk.be/producten/culinaire-wandelingen&ei=x0i7UZ6aIMX-Of-EgdgF&psig=AFQjCNFiaWY_e_ic-iYXZjlpNH_zfE9aFg&ust=1371314756444013
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=vizit+kortrijk&source=images&cd=&cad=rja&docid=vWi_QnidtXzOyM&tbnid=Rg2leAaDgfVlAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kortrijk.be/nieuws/fietsen-in-en-rond-kortrijk&ei=9Ui7UdW7HYjTPJ29gPAH&psig=AFQjCNFiaWY_e_ic-iYXZjlpNH_zfE9aFg&ust=1371314756444013
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=golf+kortrijk&source=images&cd=&cad=rja&docid=uC7C8bp6TEuN7M&tbnid=S0Kzvlw_4clECM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.flickr.com/photos/tontonsam/155544076/&ei=bEy7UaPXDcnHPbPkgIgC&psig=AFQjCNEY56ymI9d1NSNudFOhSliGSNtrIg&ust=1371315672556121
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Bereikbaarheid 

 

VANUIT BRUGGE 

Neem de E403/A17 richting Kortrijk. Neem afslag richting Kortrijk & rij de Ringlaan/R8 op. Volg de 
richting Kortrijk-Zuid en sla daarna linksaf naar de Doorniksesteenweg/N50. Rij rechtdoor tot aan de 
Grote Markt 41, 8500 Kortrijk. U vindt het hotel aan uw linkerkant. 

VANUIT GENT/BRUSSEL 

Volg de E17 vanuit Gent naar de Ringlaan/R8 in Kortrijk. Neem de afrit 2-Hoog Kortrijk vanaf de E17 en 
voeg in op Ringlaan/R8. Sla linksaf naar de Doorniksesteenweg/N50, ga verder op deze weg richting 
Grote Markt 41, 8500 Kortrijk. U vindt het hotel aan uw linkerkant. 

Parkeren kan op onze private parking in de Jan Persijnstraat. 
Tijdens de lunch in ons restaurant kan u gratis parkeren op onze parking. 
Tijdens seminaries tot 18h, parking kost € 12,00 per wagen. Bij overnachtingen, kost de parking € 15,00 
per wagen per nacht. 

 


