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8 uurs vergaderarrangement in een 14e eeuws kasteel in Brabant

Exclusief vergaderen in een prachtig kasteel in Brabant
Aansprekende resultaten worden behaald in een omgeving waar de omstandigheden optimaal zijn. Het organiseren van een bijeenkomst of
conferentie bij onze locatie in Brabant betekent kiezen voor meerwaarde! In een 14de eeuws oud kasteel, gelegen aan rivier de Dommel en
10 minuten van de historische stad 's-Hertogenbosch, kunt u vergaderen in één van de 40 zalen, uitgerust met alle technische apparatuur.

Uitstekende vergaderlocatie met volop mogelijkheden
Zowel indoor als outdoor, zowel plenaire als vergaderzalen. Naast de 40 conferentiezalen telt ons landgoed 196 hotelkamers en beschikt het
landgoed een driving range, een wellness met indoor zwembad en verschillende sauna’s. De squash- en tennisbanen, het beachvolleybalveld
en de fitnessruimte maken het sportieve aanbod helemaal af voor de nodige ontspanning na een dag vergaderen, trainen of brainstormen.
Het landgoed kan ook worden gebruikt voor events en teambuildingsactiviteiten zoals golfclinics, schapendrijven, schermen, varen op de
Dommel en seizoens fairs.

Faciliteiten en activiteiten
Met onze all inclusive arrangementen komt u bij ons niets te kort! U kunt onbeperkt gebruik maken van de faciliteiten zoals het WIFI internet in
de zalen en op de hotelkamers. Maar ook de sportfaciliteiten zoals de wellness met zwembad, sauna, maar ook de tennis- en squashbanen
en uitgebreide fitness en de Driving Range (6 x golf-afslag) behoren tot de mogelijkheden.
De 4 units bestaan uit een ontvangstruimte met aansluitend een buitenterras, plenaire en subzalen. Drie units beschikken over hotelkamers,
zodat het mogelijk is om exclusiviteit te hebben van één van de units. Tijdens een vergadering is men vaak op zoek naar activiteiten voor
ontspanning of een teambuilding, als aanvulling op een inspannende bijeenkomst of training.

Ook culinair is het genieten in het kasteel
Het restaurant heeft 250 couverts. Het ontbijt en de lunch worden verzorgd in de vorm van buffetten. Het 3-gangen diner wordt uitgeserveerd
en de deelnemers hebben de keuze voor vis, vlees of vegetarische maaltijd. Ook is het mogelijk om voor thema-buffetten te kiezen (spaans of
Italiaans), fingerfood buffet of bij mooi weer buiten een BBQ te houden. Suggesties zijn altijd welkom, wij denken heel graag mee! In alle
ontvangstruimten staan koffie/thee-faciliteiten, snoepjes, koekjes en handfruit. Bij het ontvangst zorgen wij voor een lekkernij!

Bij dit 8 uurs vergaderarrangement is inbegrepen:
Gebruik van plenaire zaal met daglicht en airconditioning
Per 10 personen gebruik van een subzaal van 20m² (o.b.v. beschikbaarheid)
Onbeperkt luxe assortiment koffie en thee in de lounge
Onbeperkt handfruit en gezonde versnaperingen in de lounge
Een lekkernij tijdens de pauze
Uitgebreid en gevarieerd lunchbuffet in het restaurant
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Onbeperkt frisdranken en mineraalwaters
Gebruik van een beamer met scherm en 2 flipovers in de plenaire zaal
Notitieblokken, pennen en conferentiekoffer in de plenaire zaal
Gratis WiFi-verbinding
Gebruik van onze sportfaciliteiten: sauna, zwembad, fitness, volleybal, squash, tennis, driving range.
Gratis parkeergelegenheid

Prijs: vanaf € 72,00 p.p. exclusief BTW (inclusief BTW € 78,79 p.p.).
De prijs van dit vergaderarrangement in een kasteel in Brabant is geldig tot en met 31 december 2021.
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