Onderwerp: Belangrijke informatie MEC Poker Open Accommodatie!

Beste MEC Poker Open deelnemer,
Op dinsdag 4 september zijn Evert-Jan van IJzendoorn en Mathijs Jonkers naar Spa gegaan voor een
voorbereidend overleg met betrekking tot de MEC Poker Open. Ook hebben zij de Corsendonk Sol
Cress bezocht om de accommodatie te inspecteren. Zij wilden de accommodatie graag eerst goed
gezien hebben, voordat het evenement begint.
Middels deze mail willen we jullie belangrijke informatie sturen over de accommodatie.
Algemene indruk.
De algemene indruk van de accommodatie is dat het netjes is en er redelijk schoon uitziet. Het is erg
basic, maar dat hadden we ook verwacht voor de prijzen die geboden worden. Er is niets aan
overbodige luxe aanwezig.
1 persoons- / 2 persoonskamers
Deze kamers zagen er netjes en schoon uit. Ze lijken niet heel lang geleden vernieuwd te zijn. De
inrichting is erg standaard. De hoogst nodige faciliteiten zitten er in. Bij de 2 persoonskamers vind je
2x een éénpersoonsbed, dus geen twee persoonsbedden. De kamers beschikken over een TV(tje) en
de badkamers zijn niet erg groot, maar ogen wel schoon.
Familiekamers (4 persoons)
De familiekamers zijn ruim en hebben één 2 persoons bed in de ene kamer en op de andere kamer
twee éénpersoonsbedden. Er is één badkamer. Wij vonden dit persoonlijk de mooiste kamers.
Appartementen.
De appartementen vielen ons wel wat tegen. We vonden de appartementen minder mooi dan de
familiekamers en de normale kamers. De appartementen hebben een woongedeelte wat vrij klein is,
maar zijn wel voorzien van een keukenblokje en een eettafel met stoelen. Echter met de slaapbank
er bij is er niet veel ruimte meer over.
Het 4 persoonsappartement heeft één slaapkamer met 2 één persoonsbedden. In het woongedeelte
staat een 2 persoons slaapbank. Dus 2 personen slapen dan op de slaapbank en twee op het bed. Wij
vonden de slaapbank niet erg ruim. Wij raden mensen die een 4 persoons appartement geboekt
hebben om deze om te boeken naar een 4 persoons familiekamer. Voor €10,- meer heb je allemaal
een fatsoenlijk bed. Heb je een 4p appartement geboekt en wil je dit omboeken, wil je ons dat
uiterlijk binnen 10 werkdagen laten weten?
De 6 persoonsappartementen waren eigenlijk hetzelfde. Maar er is een extra kamer. Op deze kamer
vind je een stapelbed. De 6 persoonskamers hebben dus één slaapkamer met 2 één persoonsbedden,
één slaapkamer met een stapelbed en in het woongedeelte de slaapbank. Wij vonden het wel wat
krap op de kamers. Het stapelbed is vrij hoog en we raden het spelers die niet echt makkelijk een
stapelbed in kunnen klimmen dus ook af om van deze optie gebruik te maken. Heb je een 6p
appartement geboekt en wil je dit omboeken naar een andere accommodatie, wil je ons dat
uiterlijk binnen 10 werkdagen laten weten?
Bereikbaarheid.
Het hotel bevind zich wat hoger op de berg. Volgens google maps kun je in 13 minuten (950 meter)
van het hotel naar beneden lopen naar het Casino. De terugweg van het casino naar het hotel zou 17

minuten duren, omdat je dan berg op loopt. Wat je echter niet ziet is dat je door een bospad loopt.
Wij liepen er terwijl het droog en licht was, maar wij raden het af om over dit pad te lopen als het
donker is, of als het geregend heeft. Het pad is 200 meter lang erg slecht begaanbaar en rotsachtig.
Lang verhaal kort: lopen over dit pad is voor eigen risico. De terugweg over dit pad is ook redelijk
stijl. Dus voor de wat minder fitte pokerspelers onder ons kan dit een probleem zijn.
Met de auto is het slechts 4 minuten de berg af rijden. Wij durven bijna te wedden dat je auto geen
eens benzine verbruikt, omdat je alleen maar berg af rijd. Beneden bij het Casino is gratis parkeer
gelegenheid. Als je je auto in het centrum parkeert moet je goed opletten of je dit niet doet in een
gebied waar je je blauwe kaart neer moet leggen.
Met de lift van de Spa naar beneden.
Boven op de berg bevind zich ook de spa van het Radisson Blue hotel. Bij deze spa zit een grote lift
naar beneden. Voor €1,50 kun je met de lift omhoog of naar beneden. Wanneer je naar beneden
gaat loop je van het hotel ongeveer 100 meter naar de Spa en daar stap je de lift in. In de lift heb je
een mooi uitzicht over Spa. Je komt beneden aan de berg uit de lift en loopt nog ongeveer 100 meter
naar het casino. Wij vinden dit de beste manier om naar beneden te gaan. De lift gaat echter maar
tot 20:45 omhoog. Dus ’s avonds terug betekent de berg op lopen of een taxi pakken. Aangezien wij
het beste voor ons spelers willen, zijn we momenteel bezig met het regelen van een taxibedrijf die ’s
avonds voor een mooi prijsje tussen het hotel en het casino wil pendelen. Of dit gaat lukken weten
we op dit moment nog niet. Bij aanvang van de MEC Poker Open zullen we jullie zeker op de hoogte
houden.
Rolstoeltoegankelijkheid.
Hoe is het hotel voor de mindervaliden? Wij vinden het hotel niet super geschikt voor minder
validen. We hebben er alleen geen navraag naar gedaan. Mocht dit het geval zijn. Laat het ons even
weten, dan gaan op zoek naar een passende oplossing.
Inchecken hotel.
Je kan van 13.00 uur tot 19.00 uur inchecken in het hotel, echter het Main Event begint om 14.00 uur
en is laat afgelopen, daarom hebben we met het hotel afgesproken dat wij alle resterende kamer
sleutels om 14.00 uur ophalen bij het hotel en dat de spelers bij het casino in kunnen checken.
Inchecken van 13.00 tot 14.00 kan bij het hotel
Inchecken na 14.00 kan bij het Casino.
Uitchecken hotel.
Je dient voor 10.00 uur uit te checken. Dit doe je bij de receptie van het hotel. Wil je nog wat langer
blijven liggen? Late Check out is mogelijk. Je kunt dan om 14.00 uitchecken. De kosten hiervan zijn
€25,- per kamer.

