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8-uurs vergaderarrangement in het midden van het land in midden
in de natuur

Vergaderen aan de bosrand
Het hotel biedt u alle ruimte voor een zakelijke vergadering, workshop of teambuildingsuitje of een persoonlijk feest, diner of bruiloft. De
sfeervolle multifunctionele zalen zijn van alle gemakken voorzien en modern ingericht. De zalen hebben de namen gekregen van bekende
“natuurlijke” plekken op de Utrechtse Heuvelrug: Leemkuil, Sterrenbos en Egelmeer. Alle zalen hebben een eigen uitgang naar het ruime,
beschutte terras en de aansluitende tuin met wandelpad naar het bos. Een heerlijke en inspirerende plek dus voor uw bijeenkomst.

De zalen
Deze locatie beschikt over 11 verschillende vergaderalen. In deel is gelegen in het hotel en een deel is gelegen in het naastgelegen restaurant
dat ook deel uitmaakt van het hotel. Er is zelfs ruimte voor feesten tot 250 personen. Ook voor een bijeenkomst hebben zij verschillende zalen
met verschillende capaciteit. Er wordt altijd gekeken welke zaal of zalen het beste bij uw groep passen.

Overnachtingsmogelijkheden
Luxe kamers: De luxe kamers zijn voorzien van een heerlijk ligbad, een aparte ruimte douche en een apart toilet, lits jumeaux bedden van
210 x 180 cm, een bureau met telefoon en internetaansluiting, LCD televisie, kluisje, een comfortable zithoek met 2 stoelen en koffie en thee
faciliteiten.
Suites: De (bruids)suites zijn zeer ruim van opzet en hebben prachtig uitzicht op de landelijke en bosrijke omgeving. Luxe faciliteiten zoals
een groot 2-persoons bubbelbad, ruime ronde 2-persoons douche, 2 persoonsbed (210 x 180 cm), zithoek met open haard en brede LCD
televisie met dvd speler.
Mindervalide kamers: De mindervalide kamers hebben brede deuren, voldoende ruimte voor een rolstoel, lits jumeaux bedden van 210 x 180
cm, een bureau met telefoon en internetaansluiting, LCD televisie, kluisje, een comfortable zithoek met 2 stoelen en koffie en thee faciliteiten.
De aparte badkamer is voorzien van een (zit)douche, ligbad en toilet.
Niet alleen de mindervalide kamers, ook de rest van het hotel (inclusief de lift) is rolstoelvriendelijk.

Bij het 8-uurs vergaderarrangement is inbegrepen:
Zaalhuur (2 dagdelen)
Onbeperkt koffie/thee/water
Beamer/scherm
White board
Lunchbuffet
Meeting mints
1x pauze met lekkernij
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1x pauze met vers fruit

Prijs: € 75,35 p.p. op basis van minimaal 10 personen
De prijs van dit 8-uurs vergaderarrangement is geldig tot en met 31 december 2022.
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