


ABOUT 
HUP
HUP is het sportiefste hotel van 
Nederland mét de leukste sportclub. Hier 
kan alles. Wij bieden je enorm veel ruimte. 
Het is aan jou hoe je het invult. Hier kun 
je fitnessen, bowlen, fietsen, tennissen, 
voetballen, golfen, basketballen en nog 
veel meer. Doe alles wat je maar wilt. Of 
juist helemaal niets. Want ook relaxen is 
een sport.

Slapen is zzzzzalig in HUP. Maar waarom zou je 
slapen als er zo veel te doen is? Je hebt 16 uur in 
een dag om je volledig te geven in onze  
sport faciliteiten. Dan is het tijd om moe maar 
voldaan je fijne kamer op te zoeken en lekker je 
bed in te duiken. Want voor je het weet, staat de 
volgende dag weer op je te wachten. En dan is 
het weer hup...

We maken er een sport van 
Sport zit in ons bloed. Maar bloedserieus zijn we 
zeker niet. Wij maken er een sport van om een 
lach op je gezicht te toveren. Hier kun je gewoon 
je eigen ding doen. Op jouw niveau. Als je maar 
lol hebt. Want dáár wordt iedereen beter van. 

Come to Play & Stay
Wat brengt het kind in jou naar boven? Is het de 
midgetgolfbaan, de bowlingbaan of de glijbaan? 
Wij hebben plezier in jouw plezier. Daarom 
hebben we ook vergaderzalen met ballenbakken 
en pingpongtafels. Play, stay en geloof ons: je wilt 
hier nooit meer weg.

Wat jij wilt
Wij hebben alles in huis om je te vermaken. 
HUP beslaat maar liefst 10.000 m2. Om je een 
idee te geven: dat zijn twee voetbalvelden aan 
elkaar geplakt. HUP is HUP Sport, HUP Bowl 
& Grill en HUP Meet. Een nachtje in het hotel, 
sporten, een kinderfeestje, bowlen en grillen, een 
trainingskamp of een bijzondere vergadering. Het 
kan allemaal bij HUP in Mierlo.

Wij maken er graag  
een potje van
Nouja, van squash dan, of basketbal, zaalvoetbal 
of badminton. Binnen hebben we ook nog eens 
een PLAY area voor het serieuzere binnenspelen. 
Maar ook buiten komt elke actieveling bij HUP 
aan zijn trekken. Op de trainingsvelden waar 
professionele voetbalteams regelmatig een 
balletje trappen. Of fiets of wandel je suf in de 
groene omgeving. En de kinderen? Die wekken 
al ravottend en hutten bouwend een gezonde 
eetlust op.



CLUB Family  
Quality time 

BASE Room  
Not so basic 

32 m2

2 personen

CLUB XXL 
Think big 

CLUB Room  
Join the CLUB Room

38 m2

2-5 personen 

Perfect voor 
families

64 m2

6 personen 

Kitchenette

Extra regen-
douche

32 m2

2 personen

TOP floor

Extra’s 

KAMERS
149 kamers. Vier soorten. Voor welke kamer kies jij?  
BASE Room, CLUB Room, CLUB Family of CLUB XXL?  
Allemaal verschillend, allemaal bijzonder en allemaal met verrassende, sportieve elementen.



running
golf
spinning 
fitness
walking
squash
football
swimming
cycling
bowling

Sport moet wel leuk zijn. Anders 
ben je hier niet aan het juiste 
adres. In onze grote sportschool 
vind je altijd een sport die bij 
je past. Waar je breed van gaat 
grijnzen. En ja, soms ook flink van 
kunt zweten. Als je moe bent, dan 
relax je toch gewoon even? Mag 
best, in onze sauna, zwembad of 
Sports Bar. Die horen net zo goed 
bij HUP Sport. 

SPORT





Vergaderzalen in elk formaat

Prima audio-visuele apparatuur

Snelle Wi-FI

Gratis parkeren

Airconditioning

Zalige 
zalen

mooie 
meeting

team
building

wat ik 
wil

Pakketten worden op maat 
samengesteld

Iedereen zit de hele dag vol 
energie 

Meeting in zaal met tribunes, 
met de glijbaan naar beneden 
voor de gezonde trek en de 
derde helft aan de Sports Bar

Je leert elkaar op een andere 
manier kennen door samen te 
sporten

Collega’s worden 
teamgenoten

Interesse in een sportieve 
teambuilding in de regio 
Eindhoven? 

14 zalen

Grootte: 28 m2 – 663m2

Ruimte voor: 1 - 600 personen

Opstellingen: theatre, classroom, 
cabaret, U-shape, dinner, recep-
tion, boardroom

BIJ HUP IS HET
BUSINESS 
AS UNUSUAL
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We kunnen niet genoeg 
benadrukken hoe belangrijk het 
is om je vochtniveau op peil te 
houden. Vóór het sporten, na het 
sporten. Of gewoon even 
tussendoor. In de Sports Bar staat 
iets lekkers te eten en te drinken 
voor je klaar. Of het nu is om je 
overwinning te vieren of je 
verdriet weg te spoelen. 

eerst 
gym dan 
tonic

hup 
lekker 
eten 

HUP nodigt je uit in haar lekkere restaurant EET. Kom hier relaxed 
tafelen. We serveren je mooie klassiekers met een moderne twist 
en gerechten van alle continenten. Of combineer onbeperkt eten en 
drinken met bowlen. Beter dan dit wordt het niet. 



‘Een uit de hand gelopen hobby’ die uitmondt in 
één van de meest uitzonderlijke verzamelingen in 
de sport. Van shirts en voetbalschoenen van  
voetbalhelden, die deel uitmaakten van de meest 
fantastische goals tot de complete ‘Tiroler 
outfit’ van Louis van Gaal die hij droeg tijdens de 
huldiging van de Duitse Meister in 2010. Bij HUP 
sta je er zowat met je neus boven op.

Wat dacht je van het shirt waarin Dennis  
Bergkamp ‘ons’ in 1998 naar de halve WK-finale 
bracht? Die hangt hier ook. Samen met de  
originele voetbalschoenen waarmee gescoord is 
door Samuel Eto’o, Romário de Sousa Faria, Ruud 
van Nistelrooy, Ruud Gullit en Marco van Basten. 
Een schamele 650 originele wedstrijdshirts van 
clubs en nationale elftallen, 800 bekende  
voetbalboeken en nog veel meer bijzondere 
voetbalmemorabilia. En dat is mooi. Ga zelf maar 
kijken.

De collectie van Jos zou er niet zijn zonder zijn  
uiteenlopende voetbalcontacten. Door deze  
sociale contacten met Louis van Gaal, Johan en 
Jordi Cruijff, Zlatan Ibrahimovic, Hans van  
Breukelen, Wesley Sneijder en nog meer  
voetbalhelden wist hij echte collector’s items te 
verzamelen.

HET VOETBAL  
MUSEUM FANATIC 
Het levenswerk van oranjefan en verwoed verzamelaar Jos Lenssen heeft bij HUP op dinsdag 2 
april een prominente plek gekregen. De gigantische voetbalverzameling begon op tienjarige  
leeftijd met het toegangskaartje voor een eerste voetbalwedstrijd.

IN HUP KOMEN 
MEMORABELE 
VOETBAL  
MOMENTEN WEER 
TOT LEVEN



HUP ligt in het plaatsje Mierlo, 
in het zuiden van Nederland. 

Er is altijd van alles te beleven bij HUP. Binnen, maar ook buiten. 
Op HUP-terrein, dicht in de buurt, of een stuk verderop. Voor 
pure natuurliefhebbers, voor mensen met een voorliefde 
voor stadse activiteit. Helmond en Eindhoven liggen op een 
steenworp afstand. HUP-medewerkers wijzen je ook graag 
verder op weg tijdens je verblijf. 

A Den Bosch
B  Amsterdam
C  Keukenhof
D Van Gogh Centre Nuenen
E Efteling
F Beekse Bergen
G Designer Outlet Roermond
H Eindhoven + Eindhoven Airport

PLACES OF 
INTEREST

a

b
c

d
e

f

g

h HUP

INFO
www.hup.eu
hello@hup.eu
(0031) 492-67 89 11

ADRES
Arkweg 3-17, Mierlo, The Netherlands

Laat je kinderen én het kind in jezelf 
los. Met welke bal kan jij de meeste 
lol trappen in de PLAY area van 
HUP? We hebben bowlingballen, 
golf- en midgetgolfballen en 
voetballen voor de interactieve 
voetbalmuur. It’s GAME ON voor 
jong en oud hier. Probeer hier maar 
eens stil te zitten.  

LET’S 
PLAY




