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Vergaderen op de best bereikbare locatie - 8 uurs
vergaderarrangement in Utrecht

Meeting with a view
Ontmoeten in een transparante setting op het inspirerende knooppunt van verbindingen. De moderne vergaderlocatie van 300m2 ligt op de
best bereikbare locatie. Dè plek waar mensen elkaar ontmoeten.
U kunt hier terecht voor een onvergetelijk event, geslaagde vergadering, stijlvol diner, borrel en of droomfeest. Het professionele Meetings &
Events team denkt graag met u mee om samen tot een succesvolle bijeenkomst te komen.

Bereikbaarheid van deze vergaderlocatie
VANUIT AMSTERDAM / DEN BOSCH
• A2 richting Utrecht
• Neem afrit 6,7,8 naar de Ds. Martin Luther Kinglaan richting Utrecht
• Neem afrit 8 naar de Ds. Martin Luther Kinglaan richting Utrecht-Langerak
• Volg de borden Hoog-Catharijne
• Volg parkeren P3 Hoog Catharijne of P4 Hoog Catharijne
VANUIT ROTTERDAM
• A16 richting Utrecht
• Neem A20 en A12 richting Utrecht
• Neem afrit 16,17,18 vanaf de A12 naar de Ds. Martin Luther Kinglaan richting Utrecht-Langerak
• Volg de borden Hoog-Catharijne
• Volg parkeren P3 Hoog Catharijne of P4 Hoog Catharijne
VANUIT AMERSFOORT
• A28 richting Utrecht
• Houd links aan bij A28 richting Utrecht-Rijnsweerd
• Sla rechtsaf naar de Waterlinieweg richting Rijnsweerd
• Volg de borden Hoog-Catharijne
• Volg parkeren P3 Hoog Catharijne of P4 Hoog Catharijne
TARIEVEN HOOG CATHARIJNE
Per 9 minuten EUR 0,50
Dagticket voor 24 uur EUR 30,00
Prijswijzigingen onder voorbehoud van jaarlijkse tariefverhogingen.

De voordelen op een rij
Deze locatie heeft zeker voor zakelijke bijeenkomsten een aantal voordelen. Wijhebben deze voor u op een rijtje gezet!
Alle kolom loze zalen zijn gelegen op de 11e verdieping met een fantastisch uitzicht over de oude stad;
Voorzien van daglicht en goede akoestiek;
De zalen zijn volledig airconditioned en hebben dubbele beglazing;
De zalen zijn voorzien van geluidsisolerende, flexibele wanden zodat de gewenste grootte voor u kan worden gecreëerd;
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De zalen zijn voorzien van gratis draadloos internet, zoals in het gehele hotel;
Tijdens uw bijeenkomst wordt u begeleid door de persoonlijke en professionele service van één vast contactpersoon;
Vanzelfsprekend kan alle gewenste apparatuur op aanvraag voor u worden verzorgd;
Uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto.

Bij dit 8-uurs vergaderarrangement is inbegrepen:
Onbeperkt koffie en thee
IJswater en mintjes
Healthy snack in de ochtend en in de middag
Uitgebreide lunch
Beamer, projectiescherm en flip-over
Pennen en blocnotes
Zaalhuur van 09.00-17.00 uur
BTW
Draadloos internet

Prijs: € 79.00 p.p. op basis van minimaal 10 personen.
De prijs van dit 8 uurs vergaderarrangement in Utrecht is geldig tot en met 31 december 2021.
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