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32-uurs vergaderarrangement in Heelsum - Culinair bijeenkomen

Vergaderlocatie in Heelsum
Met tien verschillende vergaderzalen biedt dit hotel in Heelsum een capaciteit tot 175 personen. De verschillende ruimtes zijn geschikt voor
diverse doeleinden. Het hotel maakt vergaderen smaakvol en bijzonder. Zeker in combinatie met een diner in Restaurant de Kromme Dissel
dat bekroond is met een Michelinster. Ook zakelijk overnachten bij deze locatie is geen probleem dankzij de 71 comfortabele hotelkamers.

Geschikte vergaderzalen
Dankzij de vele gemakken waar elke ruimte van is voorzien, is er voor iedere gelegenheid een passende vergaderzaal. Het hotel maakt van
elke bijeenkomst een culinaire beleving. Met de langst aaneengesloten Michelinster van Nederland, weet het hotel wat eten met je kan doen.
Het biedt een basis voor samenwerking, passie en voor vernieuwing. Zo is er een ruime zaal voor grootschalige presentaties, beschikken we
over kleinere discussieruimtes voor besloten meetings en zijn er lichte werkruimtes aanwezig die ideaal zijn voor meerdaagse bijeenkomsten.
De verschillende vergaderruimtes zijn onder andere geschikt voor:
Vergaderingen
Trainingen
Presentaties
Recepties
Evenementen
Feesten en partijen
Huwelijksfeest
Effectief vergaderen

Hotelfaciliteiten
Tijdens deze dag kan je genieten van de vele faciliteiten die het hotel te bieden heeft. Het hotel beschikt onder andere over een fitnessruimte,
bar, solarium, sauna, Turks stoombad en binnenzwembad. Op slechts 350 meter afstand van het hotel bevindt zich de golfclub van Heelsum.
Een prachtige golfbaan op de Veluwe. De comfortabele en sfeervolle hotelkamers maken je verblijf compleet.
Na een inspannende dag vergaderen kun je genieten van creatieve gerechten in het restaurant van het hotel, of kies je voor een exclusief
diner in het sterrenrestaurant naast het hotel. In beide restaurants worden de gerechten met veel liefde en passie bereid. Laat je verrassen!
Het hotel beschikt over de volgende kamers:
Kleine tweepersoonskamer De Kleine tweepersoonskamer is comfortabel ingericht en is voorzien van een tweepersoonsbed en flatscreen
televisie. De badkamer beschikt over een ligbad met douche en toilet.
Comfort kamer De Comfort kamer is comfortabel ingericht en is voorzien van een tweepersoonsbed of twee eenpersoonsbedden en
flatscreen televisie. De badkamer beschikt over een ligbad met douche en toilet.
Comfort plus kamer
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De Comfort Plus kamer is ruim ingericht. De kamer is voorzien van een tweepersoonsbed of twee eenpersoonsbedden,
koffie- en theefaciliteiten, flatscreen televisie en mobiele airco. De badkamer beschikt over een toilet, bad en/of douche en badjas en
badslippers.
Familiekamer De Familiekamer met balkon is ideaal verblijven met een familie. Deze kamer is voorzien van koffie- en theefaciliteiten,
badjassen en badslippers, mobiele airco, flatscreen televisie en een eigen balkon.
Luxe kamer De luxe kamer is gelegen aan de voorzijde van het hotel en is sfeervol en ruim ingericht. Deze kamer is voorzien van een
tweepersoonsbed of twee eenpersoonsbedden, koffie- en theefaciliteiten, badjassen en badslippers. Ook beschikt de luxe kamer over een
eigen balkon en flatscreen televisie.

Teambuilding
Wil je je zakelijke bijeenkomst combineren met een leuke activiteit om de teamspirit te versterken?
Ben je op zoek naar een activiteit waarbij de deelnemers hun zinnen even kunnen verzetten? Bij dit hotel worden tal van faciliteiten
aangeboden waarmee je van je zakelijke bijeenkomst een onvergetelijke dag kunt maken. Met foodcolleges van de chef, kookworkshops en
wijnproeverijen is deze locatie geschikt voor verschillende teambuilding activiteiten.
Het toevoegen van een teambuilding activiteit, gedurende of na je bijeenkomst, geeft de deelnemers energie en draagt bij aan het
teamgevoel. Bekijk ons aanbod en laat je inspireren!
Activiteiten
Foodcollege
Wijnproeverij door sommelier van het jaar
Foodinspiration Kickstart
Wandelen of fietsen door de Veluwe
Etiquette Diner
Taste the DNA of …
Golfclinics

Bij dit 32-uurs vergaderarrangement in Heelsum 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
2 Dagen luxe broodjeslunch of lunchbuffet
1x Een 3-gangen diner
1 Overnachting
1x Een ontbijtbuffet

Prijs: vanaf € 234,50 p.p.
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Minimum aantal personen is 10.
De prijs van dit 32-uurs vergaderarrangement in Heelsum is geldig tot en met 31 december 2021.
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