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All-In 32-uurs Vergaderarrangement op een Landgoed in de
Achterhoek

Vergaderen in de natuur van de Achterhoek
Vergaderen met een mooi uitzicht op weelderige bossen, uitgestrekte weilanden en akkers? Dan is dit landgoed hotel een uitstekende
locatie voor uw volgende zakelijke bijeenkomst! U geniet van de Achterhoekse gastvrijheid in een inspirerende ambiance. Overnachten kan
ik één van de comfortabele kamers en uiteraard kan een diner, borrel en ontbijt ook niet ontbreken tijdens uw bezoek aan de Achterhoek!

Vergaderzalen
Of u nu met een collega of een relatie wilt overleggen of een bijeenkomst voor 200 personen wilt organiseren; het kan allemaal op ons
landgoed. Er staan 18 moderne, functionele zalen, 11 discussiekamers en een theaterzaal tot uw beschikking. Alle zalen zijn voorzien van
veel daglicht, de ramen kunnen open, maar er is ook airco aanwezig. De zalen hebben een prachtig uitzicht op onze parktuinen en er is
gratis WIFI. Audiovisuele hulpmiddelen als een beamer, flip-over en scherm staan gebruiksklaar voor u in de zaal en zijn inbegrepen bij al
onze vergaderarrangementen.

Kamers en faciliteiten
Dit landgoed hotel is een 3-sterren hotel en beschikt over 115 moderne 2-persoonskamers, een restaurant met serre waar dagelijks naast
het ontbijt ook een heerlijk dinerbuffet wordt gepresenteerd. Tevens is er een gezellige bar met lounge waar u ook een lunch kunt nuttigen.
De comfortabele kamers van het hotel bevinden zich in 2 moderne hotelvleugels die in de parktuin zijn bijgebouwd. De ruime
2-persoonskamers zijn voorzien van twee bedden, zitje, bureau, ruime kast, telefoon, televisie, WiFi, badkamer met douche, toilet en fohn. Er
is aan de achterzijde van het hotel gratis parkeergelegenheid voor ruim 200 auto's. De receptie bevindt zich aan de voorzijde, laat uw koffers
bij het inchecken daarom gerust nog even in de auto.

Teambuilding
Een ontspannen break tijdens uw vergadering of werken aan de teambuilding binnen het personeel? Breid uw zakelijke bijeenkomst dan uit
met één van onze leuke outdooractiviteiten!
Schieten met 5 wapensoorten
Expeditie Robinson Team Survival
Boer'n Golf spelen
Glasblazen
Lasergamen
Haka workshop

Bij dit All-In 32-uurs Vergaderarrangement in de Achterhoek is inbegrepen:
Ontvangst met koffie/thee en een Achterhoekse lekkernij
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Vergaderzaal met onbeperkt koffie/thee/koekjes/etagère met zoetigheden in de zaal en kannen ijswater in de plenaire zaal
Gebruik van flip-over en stiften, schrijfmateriaal, beamer en scherm
2x Een uitgebreid lunchbuffet met o.a. een (warme) snack, soep en salades
’s Middags een frisdrankbuffet en fruit in de zaal
1x Een heerlijk dinerbuffet
Drankenarrangement ‘Hollands assortiment’ tijdens en na het diner (van 18:00-24:00 uur)
1 Overnachting in een comfortabele kamer
1x Een uitgebreid ontbijtbuffet
Gratis WIFI in het hele hotel

Prijs: € 199,50 p.p.
Vanaf minimaal 2 personen.
De prijs van dit 32-uurs Vergaderarrangement is geldig tot en met 31 december 2022.
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