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Rust en ruimte - 2-daags vergaderarrangement in Drenthe

Vergaderen in Drenthe
Vergadering, seminar, productpresentatie, teambuilding, meerdaags vergaderarrangement? Onze vergaderzalen in themasfeer zijn zeer
geschikt en standaard voorzien van gratis internet, airconditioning en beamers.Deze vergaderlocatie is gelegen in Westerbork (nabij station
Beilen) centraal in Drenthe op korte afstand van Assen, Emmen en Hoogeveen. Gelegen in het hart van Drenthe, direct omgeven door bos,
heide, zandverstuivingen en vennetjes.
Onze locatie is afgestemd op de uitstraling van Abdij de Koningshoeven met fakkels aan de wanden, muurschilderingen, glas-in-lood
armaturen en abdijgangen.
Optionele vergaderbreaks à € 5.00 per persoon
Wanneer u de meeting even wilt onderbreken kunt u kiezen voor een actieve vergaderbreak. Na de break heeft u nieuwe inspiratie opgedaan
en kunt u de vergadering met nieuwe energie voortzetten. U heeft keuze uit de volgende activiteiten:
Pitch & Putt
Fietstocht inclusief fietsen naar Herinneringscentrum Kamp Westerbork of Museumdorp Orvelte
Wandeling op de Hei
Wijnproeverij

Faciliteiten bij deze vergaderlocatie
Deze vergaderlocatie beschikt over diverse faciliteiten:
Vergaderzalen in authentieke sfeer
Unieke thema hotelkamers
Grand-Café
Restaurant
Hotelbar
Verwarmd terras en royale parkeerplaatsen.

De kamers - Overnachten in Drenthe
Kamers met 2 boxspringbedden, bureau, zitje, douche, toilet, flatscreen tv en telefoon.
Kloosterkamers met dezelfde basisvoorzieningen als de standaard kamers. Deze themakamers zijn volledig en tot in detail in de
symboliek van het klooster ingericht; fakkels, gietijzeren handgrepen en bewerkt houten meubilair.
Kloosterkamers met privé sauna en terras, de kloosterkamer uitgebreid met privé sauna en terras.
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Luxe kamers standaard voorzien van een 2-persoons queensize boxspringbed, badkamer met bubbelbad, douche en toilet, luxe
relaxstoelen met tafeltje, flatscreen tv en telefoon. Op deze kamers kunnen maximaal 2 extra bedden geplaatst worden.

Dit arrangement is inclusief
Ontvangst met hazelnootschuim chocolade petit four
Gebruik van de vergaderzaal in themasfeer
Onderleggers met pen & notitieblokken
Gebruik van audiovisuele apparatuur (flip-over, beamer & projectiescherm)
Onbeperkt gebruik van luxe espresso-apparaat met zoete lekkernijen & ijswater
Een uitgebreide lunch in buffetvorm (mogelijkheid voor upgrade naar luxe lunch)
Een 3-gangen business diner met keuze vooraf
1 Overnachting in een Kloosterkamer
WIFI (glasvezel)

Prijs: € 149,00 p.p.
Minimaal aantal personen: 6
De prijs van dit vergaderarrangement in Drenthe is geldig tot en met 31 december 2019.
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