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Laat u tijdens uw bijeenkomst inspireren met het 8-uurs
vergaderarrangement in Drenthe

Praktische informatie
Dit hotel is de ideale vergaderlocatie in Drenthe midden in de natuur, maar is tegelijkertijd ook eenvoudig bereikbaar vanaf de snelweg.
Bovendien biedt het hotel gratis parkeermogelijkheid met in totaal 70 parkeerplaatsen. Tijdens uw verblijf maakt u gebruik van gratis WiFi in
het hele hotel. Specifieke wensen voor uw zakelijke bijeenkomst kunt u doorgeven aan ons enthousiaste team dat graag voor u klaarstaat.

Kom na uw bijeenkomst tot rust in de omgeving
In de nabije omgeving van het hotel is genoeg te zien en te beleven. Maak na uw bijeenkomst prachtige wandelingen of fietstochten door de
bijzondere natuur die dit gebied rijk is. Het hotel in Drenthe ligt centraal en zo kunt u dus ook gemakkelijk de steden Hoogeveen en Assen
opzoeken om cultuur te snuiven of gezellig op een terras te zitten met het gehele team. Naast het nabij gelegen Nationaal Park
Dwingelderveld kunt u ook een bezoek brengen aan het Hunebedcentrum in Borger en het herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Vergaderen met uitzicht
Dit hotel ligt midden in het natuurgebied Nationaal Park Dwingelderveld. Het hotel is van oorsprong een karakteristieke Drentse boerderij en
ligt in het groenste dorp van Europa: Dwingeloo. Dit is de perfectie locatie voor uw zakelijke bijeenkomst.
Voor iedere gelegenheid is er een passende zaal: ruime zaal voor grootschalige presentaties of een kleinere discussieruimtes voor uw
besloten vergadering. Wilt u meerdere dagen bijeenkomen? Dan biedt het hotel een werkruimte met veel licht en een aaneensluitend
vergaderarrangement.
De verschillende vergaderzalen zijn ieder voorzien van moderne audiovisuele apparatuur en natuurlijk daglicht. De ruimtes zijn onder andere
geschikt voor:
Vergaderingen
Trainingen
Presentaties
Congres/seminar
Beurzen
Recepties
Feesten en partijen
Teambuilding

Bij dit 8 uurs Vergaderarrangement Drenthe is inbegrepen:
Ontvangst met koffie en thee
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Zaalhuur plenaire vergaderzaal twee dagdelen
Beamer
Projectiescherm
Eén flip-over
Trainerstoolkit in de vergaderzaal
Blocnote, pen en naamkaart
Onbeperkt koffie en thee
Water in de zaal
Mintjes
Businesslunch

Prijs: vanaf € 44.00 p.p.
op basis van minimaal 10 personen.
De prijs van dit 8-uurs arrangement is geldig tot 31 december 2023.
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