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Gastvrij vergaderen in een koninklijke omgeving - 8 uurs
arrangement op de Veluwe

8-uurs vergaderarrangement
Maak een dag lang onbeperkt gebruik van onze vergaderfaciliteiten en geniet van de rust op ons prachtige landgoed. Het hotel beschikt
over 15 comfortabele en van alle faciliteiten voorziene zalen die uitermate geschikt zijn voor vergaderingen.

Vergaderen in Stijl
Het landgoed is een inspirerend rustpunt in de hectiek van alledag. Dat maakt het hotel tot een ideale gelegenheid voor zakelijke
bijeenkomsten als vergaderingen, beurzen, congressen,productpresentaties, recepties en bedrijfsfeesten. Na afloop van een inspannende dag
heeft u talloze ontspannende opties als een verfrissende duik in het zwembad, een bezoek aan de sauna, een wandeling over het landgoed,
een gezellige borrel in de lounge of een compleet verzorgd diner in een van onze restaurants

Inspirerende ruimtes
Onze zakelijke accommodatie bestaat uit 15 comfortabele en smaakvol ingerichte plenaire zalen en subruimtes. Alle zalen zijn standaard
voorzien van een beamer en gratis draadloos internet. Op verzoek wordt het aanbod aan technische faciliteiten van zelfsprekend uitgebreid.
De inrichting en indeling van de zalen wordt altijd zorgvuldig afgestemd op het aantal personen en de aard van de bijeenkomst. De sfeersluit
daardoor altijd aan op uw doelstellingen. De meeste zalen bevinden zich in het hoofdgebouw. Ook het Hagenau gebouw beschikt nog over
enkele zalen die direct toegang geven tot Café Roman. Grotere gezelschappen kunnen het hele Hagenau gebouw afhuren en hebben dan
met Café Roman hun eigen borrel- en pauze ruimte tot hun beschikking

Bij dit 8-uurs arrangement is inbegrepen:
Ontvangst met koffie of thee en lekkernijen
Gebruik van de plenaire zaal, opstelling naar keuze
Gebruik van één flip-over met stiften en papier
Onbeperkt koffie en thee in de plenaire zaal
IJswater & meeting mints in de zaal
Schrijfmateriaal en papier in de zaal
Gebruik van beamer met scherm (op basis van beschikbaarheid)
Assortiment frisdranken in de plenaire zaal op basis van nacalculatie
Eén luxe broodjeslunch of lunchbuffet
Afsluitende borrelgarnituur na afloop van de bijeenkomst

Prijs: vanaf € 57.50 p.p. op basis van minimaal 10 personen.
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Minder personen in overleg.
De prijs van dit 8-uurs arrangement is geldig tot 31 december 2019.
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