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Midden in een natuurgebied vergaderen doet u in Drenthe - 32
uurs vergaderarrangement

Handige 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.

Het hotel
Het 42 sfeervol ingerichte kamers en suites tellende hotel heeft werkelijk alles in huis om het verblijf van zakelijke gasten uit de wijde
omgeving tot een doorslaand succes te maken. Na een actieve dag kunt u plaats nemen in het sfeervolle restaurant. Hier geniet u van
heerlijke voor-, hoofd- en nagerechten die door de keukenbrigade met passie voor u worden bereid. Tevens kunt u in het restaurant terecht
voor een uitgebreide of zakelijke lunch.

Na uw zakelijke bijeenkomst genieten in de natuur
In de nabije omgeving van het hotel is genoeg te zien en te beleven. Maak na uw zakelijke 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.

Teambuilding
Wilt u uw zakelijke bijeenkomst combineren met een leuke activiteit om de teamspirit te versterken? Bent u op zoek naar een activiteit waarbij
de deelnemers hun zinnen even kunnen verzetten? Bij deze locatie worden tal van faciliteiten aangeboden waarmee u van uw zakelijke
bijeenkomst een onvergetelijke dag kunt maken.
Het toevoegen van een teambuilding activiteit, gedurende of na uw bijeenkomst, geeft de deelnemers energie en draagt bij aan het
teamgevoel. Bekijk ons aanbod en laat u inspireren!
Activiteiten
Een bootcamp les is misschien niet iets waar u als eerst aan denkt, maar het kan een hele goede en fijne manier zijn om als groep een
uitdaging samen aan te gaan. De sessie draait dan ook om saamhorigheid en het kunnen verwezenlijken van je eigen doelstelling in
groepsverband of per individu, onder begeleiding van ervaren trainer. De bootcamp is i.s.m. Rivals bootcamp Assen.
Ga voor een unieke ervaring in laser-kleiduivenschieten! U schiet, met maximaal 5 personen tegelijk, met echte geweren omgebouwd tot
laserguns op een kunstkleiduif die door een clay-lancer wordt afgeschoten met een snelheid van +/- 200 km per uur. Er worden u vijf
schietrondes gepresenteerd: lasersport, skillshoot, rappitfire, speedshot en de altijd spectaculaire jachtronde. Ook in het donker is laser
kleiduivenschieten bijzonder geschikt en spectaculair. De clay-lancer laadt fluorescerende kleiduiven op, deze geven een lichtgevend
heldergroen spoor tegen de nachtelijke hemel.
Ervaar een MTB fiets Xperience door de bossen in het prachtige natuurpark van Het Dwingelderveld. De MTB clinic is i.s.m. MTB
Xperience.

Bij dit 32-uurs vergaderarrangement is inbegrepen:
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Ontvangst met koffie en thee
Zaalhuur plenaire vergaderzaal 1e dag 3 dagdelen, 2e dag 2 dagdelen
Beamer
Projectiescherm
Eén flip-over
Trainerstoolkit in de vergaderzaal
Blocnote, pen en naamkaart
Onbeperkt koffie en thee
Water in de zaal
Mintjes
2x Een business lunch
3-gangen diner
1 Overnachting in een luxe kamer
1x Uitgebreid ontbijt

Prijs: vanaf € 184,00 p.p.
Op basis van minimaal 10 personen.
De prijs van dit 32-uurs vergaderarrangement is geldig tot 31 december 2023.
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