Vergaderenopeenlandgoed.nl
Reserveer online of bel 088 - 5405815 | ma t/m do 9.00-22.00 | vr 9.00-17.30 | za-zo 10.00-14.00

Monumentaal vergaderen in Gelderland - Geniet van betaalbare
Luxe in de Achterhoek

Vergaderruimte met eigen terras en uitzicht op de parktuin
Dit is een bijzondere locatie en de gastvrijheid zal u omarmen. Het interieur is luxe en de zalen hebben allen een eigen tuinterras met een
uitzicht direct in de prachtige natuur. Rust en ruimte zijn belangrijk. De locatie zal u op een inspirerende wijze voorzien van meer energie en
bijdrage aan een perfecte vergader- of trainingsdag.

Vergaderen, lunch, diner en overnachting
7 luxe en moderne vergaderzalen
38 hotelkamers
Uitstekende business lunch en diner
Vergaderzalen met eigen terras en uitzicht op de parktuin
Een persoonlijk welkom en een eigen service partner
Unieke buitenruimte voor diverse outdoor activiteiten
Ruime gratis parkeergelegenheid
Gratis eigen WIFI verbinding per vergaderruimte

Vergaderlocatie in Lochem, Gelderland
Goed bereikbaar! U vindt ons aan de N312 tussen Lochem en Barchem op slechts 15 minuten van de autosnelweg A1. De afslag naar
Lochem ligt op ca 10 autominuten voor Deventer (vanuit Amersfoort gezien). Gegarandeerd Filevrij!

Bij dit 24-uurs vergaderarrangement in de Achterhoek is inbegrepen:
Ontvangst met koffie/thee en zoete lekkernijen in de lobby
Onbeperkt koffie/thee en water in de plenaire vergaderzaal
Meetingmints, zoetigheden en chocolade in de zaal
Vrij gebruik van beamer, projectiescherm en één flip-over
Begeleiding van onze service-partner
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Luxe vergaderruimte
Veelzijdige business lunch in het restaurant (soep, salade, snack, sandwiches en zoetigheden)
3-gangen business diner
1 Overnachting in een sfeervolle hotelkamer
1x Uitgebreid Gelders ontbijt
In de zalen plaatsen wij een assortiment frisdranken en candybars welke wij op nacalculatie berekenen

Prijs
€ 149,00 p.p. op basis van een tweepersoonskamer voor éénpersoonsgebruik
€ 129,00 p.p. op basis van een tweepersoonskamer met 2personen
€ 119,00 p.p. op basis van 4-6 personen in het Loftappartement
Dit arrangement is te boeken vanaf 8 personen.

Optioneel erbij te resserveren
Ontvangst met krentenwegge € 1,75 p.p.
Ontvangst met luxe bakkerscake € 1,50 p.p.
Extra business lunch (soep, snack, salade, sandwiches en sweets) € 19,- p.p.
Extra 3 gangen keuze menu € 27,50 p.p.
Uitbreiding van het diner met een 4e gang € 6,50 p.p.
Een persoonlijke schrijfset per deelnemer € 1,75,- p.p.
Een zoete of een hartige snack op een moment naar keuze € 4,50 p.p.
Warme borrelgarnituur € 3,- p.p. (3 stuks)
Warme/koude borrelgarnituur € 4,- p.p. (3 stuks)
Voorovernachting op basis van logies en ontbijt € 69,- p.p.
Subzaal per dagdeel € 75,Avondvergadering (extra dagdeel) € 15,- pp
De prijs van dit 24-uurs Vergaderarrangement in de Achterhoek is geldig tot en met 31 december 2021.
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