
Welcome home ...  
in Mechelen!

Hotel Vé is a member of Mercure Hotels / Accor-group



Vé was ... 
een voormalige visrokerij / een sigarenfabriek.
a former smoked fish factory / a cigar factory

Overnachten, vergaderen en relaxen in 
een authentiek industrieel kader
Hotel Mercure Vé is een 4 *-hotel op het gezelligste pleintje van Mechelen: 
de Vismarkt. Vé is ondergebracht in 2 authentieke fabriekspanden: een 
voormalige visrokerij en een oude sigarenfabriek. Bij de inrichting van het 
hotel werd de unieke persoonlijkheid van de vis- en sigarenfabriek behouden. 
Het resultaat is een stijlvolle combinatie van de bestaande structuren met 
moderne architectuur en hedendaagse luxe. Door de persoonlijke aanpak 
voelen zowel zakenreizigers als toeristen zich hier in de watten gelegd.  
Uw verblijf in Hotel Mercure Vé wordt een onvergetelijke belevenis.

Sleeping, meeting and relaxing  
in an authentic industrial setting
Hotel Mercure Vé is a 4* hotel in Mechelen’s dazzling city centre. Vé is 
located in two old factory buildings: a former fish smokehouse and an old 
cigar factory. The hotel’s design has maintained the unique personality 
of both the fish smokehouse and the cigar factory resulting in a stylish 
combination of the existing structures with modern architecture and 
contemporary luxury. The personal approach ensures a perfect welcome for 
both business travellers and tourists. Detailfoto herin-

nering visrokerij

• Oude bestelbonnen visrokerij
• Ancient fish smokehouse order forms

• Traphal in de schouw van de visrokerij
• Staircase in the fish smokehouse’s fireplace

• Behoud industriële elementen in gedeelde ruimtes
• Preserved industrial elements in shared rooms

• Behoud industriële elementen in kamers
• Preserved industrial elements in rooms



Vriendelijk 
We staan garant voor een persoonlijke aanpak, 
waardoor u zich meteen thuis voelt bij ons - of u nu 
toerist of zakenreiziger bent. Inchecken kan de klok 
rond en we helpen u graag verder met toeristische of 
praktische informatie. 

Of u nu komt vergaderen in een van onze unieke 
vergaderzalen, komt proeven van ons ontbijtbuffet, 
of een paar uurtjes komt relaxen in onze wellness: 
niets is ons te veel om u een onvergetelijke ervaring te 
bezorgen.

Very Friendly
We guarantee a personal approach that makes both 
leisure and business travellers feel instantly at home. 
You can check in 24/7 and we will be happy to give you 
tourist or practical information. 

Nothing is too much for us to offer you an 
unforgettable experience, whether you meet in one of 
our unique meeting rooms, enjoy our breakfast buffet, 
or want to relax for a couple of hours in our wellness 
centre.

Vé is ...
www.hotelve.com Kamer

MeetingRoom

Services
•  24 hour check-in 
•  cosy lounge and large meeting rooms (The 

Fish and The Cigar) with breakout facilities 
• sumptuous and extensive breakfast buffet
•  Wellness with saunas, jacuzzi, Turkish steam 

bath and relaxation area and massage
• fitness
•  free broadband internet connection  
•  taxi and laundry service, laptop size safes  
•  extensive offer of magazines and newspapers  
•  tourist information

Diensten
• 24 hour check-in 
• gezellige lounge en ruime vergaderzalen (De Vis 

en De Sigaar) met breakout-mogelijkheden 
• verzorgd en uitgebreid ontbijtbuffet 
• Wellness met sauna’s, jacuzzi, zwembad, 

relaxruimte en massage-mogelijkheid
• fitness
• gratis breedband-internetverbinding  
• taxi- en wasservice
• kluizen op laptopformaat  
• ruim aanbod aan magazines en kranten  
• toeristische informatie



Vé is ...

www.hotelve.com
Diensten
• De stijlvolle vergaderzalen, met zicht op de  

Sint-Romboutstoren, beschikken over alle 
faciliteiten (gratis WiFi, beamer, flipcharts)  
om aan uw professionele behoeften te voldoen.

Services
• The stylish meeting rooms overlook  

St. Rumbold’s Cathedral and have all the facilities 
(free WiFi, beamer, flip chart) to satisfy your 
professional needs.

Vergaderen in stijl 
Wij bieden u in Vé de ideale start voor een succesvolle 
meeting. Twee unieke vergaderzalen staan voor u klaar met 
alle moderne faciliteiten én gratis WiFi: De Vis (20 man) & 
De Sigaar (10 man). De Vis ligt op de derde verdieping van de 
oude visrokerij, waar u vergadert met een prachtig zicht op 
de Sint-Romboutstoren. De Sigaar ligt in de oude sigarenfa-
briek op het gelijkvloers. 

Meeting in style
Vé offers an ideal start for a successful meeting in two unique 
meeting rooms with all modern facilities and free WiFi: De 
Vis (20 participants) & De Sigaar (10 participants). De Vis is 
located on the third floor of a former fish smokery and offers 
a wonderful view of St Rumbold’s Cathedral. De Sigaar is 
located on the ground floor, in a former cigar factory. 



We welcome you home ... in Mechelen!



Verwennen
in een oase van rust

Eindelijk is er een plek in Mechelen waar je je 
kan laten verwennen met de grote V: Vé well-
ness beschikt over een zwembad met jetstream, 
een jacuzzi, een Finse sauna, een sauna met 
kleurentherapie en liftlight; en een Turks stoom-
bad. Een massage als kers op de taart? Ook dat 
kan! De setting is modern-industrieel en sfeervol.

Very Relaxing
in an oasis of zen 

Mechelen has a place where visitors can treat 
themselves at last. Vé Wellness has a swimming 
pool with jet stream, a jacuzzi, a Finish sauna,  
a sauna with colour therapy and light lift, and a 
Turkish steam bath. A massage as the icing on the 
cake? Why not! The setting is modern industrial 
and attractive.

Vé is ...
www.vewellness.be

Wellness
• Zwembad met jetstream
• Jacuzzi
• Turks stoombad
• 2 sauna’s
• Fitness 

• Swimming pool with jet stream
•  Jacuzzi
•  Turkish steam bath
•  2 saunas
•  Fitness



Vé is ...
Mechelen 
ideaal gelegen in vlaanderen
ideally located in Flanders

Scans uit gastenboek over elkaar geplaatst als patroon.

Hoogtepunten
• Op het gezelligste plein van Mechelen 
• Shopping en cultuur in nabijheid 
• Wellnessen en/of vergaderen in stijl 

Highlights
• Located in Mechelen’s cosiest square 
•  Shopping and culture in the vicinity 
• Wellness and/or meetings in style
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Welcome home ...  
  in Mechelen!



Hotel & Wellness
Vismarkt 14
B-2800 Mechelen

T  +32 15 700 700
F  +32 15 200 760
E  info@hotelve.com
W  www.hotelve.com

Hotel Vé is a member of Mercure Hotels / Accor-group
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