
Verbluffende locatie  
voor stadsevenementen
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LUIK KENT NOG  
VERBORGEN PARELS… 

Ontdek een symbolische plek 
 in het historische hart van Luik,  
die voorbijgangers zal verbazen. 

 ⁂ Gelegen in de Rue Saint-Paul, in de Luikse 
binnenstad

 ⁂ De perfecte combinatie van een plek die 
geschiedenis ademt en een industriële wereld 

 ⁂ 650 m² verspreid over twee verschillende ruimtes 
die volledig naar smaak in te richten zijn voor elk 
type evenement, van het meest zakelijke tot het 
meest feestelijke

 ⁂ Een exclusieve locatie die uitsluitend tijdelijk 
toegankelijk is

Hoe vaak bent u wel niet voorbij de immense 
koetspoort gelopen zonder te weten wat zich 
erachter schuilhoudt ? 

Open de poort van het Hôtel de Clercx en 
ontdek een tijdelijke en bijzondere locatie 
voor uw evenementen in Luik. Denk maar aan 
bedrijfsfeesten, huwelijksfeesten, conferenties, 
workshops, walking dinners, recepties, 
teambuildings, fotoshoots en tentoonstellingen, 
shows. 

Het hart van dit voormalige herenhuis ademt niet 
alleen de geur van zijn opmerkelijke geschiedenis, 
maar ook een veelbelovende moderne toekomst. 
Van marmer tot beton, van baksteen tot staal, 
verras uw gasten met een ongewone locatie voor 
uw volgende evenement.



ALS DE MUREN  
KONDEN PRATEN... 

Het Hôtel de Clercx d’Aigremont, een voormalig achttiende-eeuws herenhuis 
dat is opgenomen op de Werelderfgoedlijst, bestaat al eeuwen. 

Het werd opgekocht door de Uhoda Groep en is hard op weg om een  
must-see locatie te worden. De Groep wil het gebouw nieuw  
leven inblazen.

Treed binnen in het bijzondere universum van een architecturaal pareltje 
dat slechts tijdelijk toegankelijk is en ontdek als een van de weinigen  
een avondlang deze locatie. 



Ontdek als een van de weinigen 
een avondlang deze locatie.
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Hoe vaak bent u wel niet voorbij de 
immense koetspoort gelopen zonder te 
weten wat zich erachter schuilhoudt ? 



7



TARIEVEN EN DIENSTEN

Bijkomende diensten

 × Profiteer van voordelige tarieven bij onze partners voor beveiliging, 
schoonmaak en catering.

 × Indien u wenst te huren, bezorgen we u een gedetailleerde offerte.

Diensten 

Champagnebar  
en voordeeltarief

Wifi

Toegang voor personen met  
een beperkte mobiliteit

Nabijgelegen parking Rokersruimte

 × Parking Saint-Paul

 × Parking Cathédrale

 × Parking Charles 
Magnette

420 parkeerplaatsen

468 parkeerplaatsen

487 parkeerplaatsen

Ruimte m2 Capaciteit Tarief* Kosten**

Staande receptie Zittend diner Voorstelling Dagtarief Zomer (1.04 > 30.09) Winter (1.10 > 31.03)

Hôtel de 
Clercx 400 250 100 100 2500 € 450 € 750 €

Le Régina 250 250 80 130 1000 € 200 € 350 €

* Onze tarieven zijn exclusief btw. 

** De kosten omvatten verwarming, water, elektriciteit en internettoegang. 
Als het volledige gebouw wordt gehuurd, wordt enkel het forfait van de kosten voor  
het Hôtel de Clercx in rekening gebracht (€ 450 in de zomer en € 750 in de winter).

De schoonmaak is verplicht en op kosten van de huurder via onze partner.
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Uw evenement op maat ?

Laat de gehele organisatie van uw evenement over aan onze partner Dynamic 
Events en geniet van een nog onvergetelijkere ervaring.

 × Info en contact : 
Justine Urbain – justine.urbain@dynamic-events.be



Rue Saint-Paul, 27-31 - 4000 Luik

Justine Urbain 
0486 251 751

Mélissa Wilmet 
0470 703 983

hello@hoteldeclercx.be 
www.hoteldeclercx.be


