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Vergaderen in de buitenlucht in Wolfheze met het 8-uurs
vergaderarrangement

Vergaderlocatie in Wolfheze
Deze vergaderlocatie is omgeven door de Veluwse bossen. Het hotel biedt 15 multifunctionele vergaderzalen met een capaciteit tot 450
personen. Er is een Orangerie, een glazen kas en zelfs de mogelijkheid tot een bijeenkomst in het bos. Zo ontstaat er vanzelf ruimte voor
samenwerking en nieuwe ideeën. Daarnaast biedt het hotel 101 hotelkamers voor een zakelijke overnachting.

Faciliteiten van het hotel
Dit hotel ligt in het zuiden van de Veluwe, omringd door 20 hectare eigen bosgebied. Volledig weg van de dagelijkse omgeving, maar toch
maar 5 kilometer vanaf de snelweg en 45 autominuten vanaf Utrecht. Naast de grote tuin met glazen kas, barbecuestraat en
picknickboomtafel voor 90 personen, heeft het hotel een gezellige bar, lounge en restaurant waar u met het gehele gezelschap terecht kan na
uw zakelijke bijeenkomst. Uiteraard zijn er voldoende parkeerplaatsen aanwezig. In het gehele hotel is er gratis WiFi beschikbaar. Elke
vergaderruimte is voorzien van moderne audiovisuele apparatuur.

Uw zakelijke bijeenkomst komt hier tot zijn recht
Voor iedere zakelijke bijeenkomst is er een passende ruimte. 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
Congres/seminar
Beurzen
Recepties
Evenementen
Feesten en partijen
Teambuilding
Outdoor activiteiten

Bij dit 8-uurs vergaderarrangement in Wolfheze is inbegrepen:
Ontvangst met koffie of thee en een koekje
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Gebruik van de plenaire zaal met beamer en scherm
Gebruik van één flip-over met stiften en papier
Onbeperkt koffie, thee en (fruit) water in de koffiecorners
Water & meeting mints in de zaal
Schrijfmateriaal en papier in de zaal
Eenmaal een uitgebreid lunchbuffet

Prijs: vanaf € 67,- p.p. op basis van minimaal 10 personen.
Assortiment frisdranken in de plenaire zaal is op basis van nacalculatie.
De prijs van dit 8-uurs arrangement in Wolfheze is geldig tot 31 december 2023.

Horeca mogelijkheden
Buiten Lunchen (Supplement van € 5,00 per persoon)
Toe aan iets anders dan een lunchbuffet? Denk dan eens aan een Walking Lunch of Picknicklunch aan onze boomstamtafel in het bos!
Bij een Walking Lunch wordt er een route uitgestippeld door het bos. Tijdens de boswandeling kom je op verschillende plekken prieeltjes
tegen in het bos met daarin heerlijke lunch items.
Al wandelend en lunchend ga je van prieel naar prieel en eindig je bij onze barbecue straat waar onze koks live warme lunch items bereiden.
Dat geeft een boost!
Liever even zittend bijkomen van de bijeenkomst? Onze grote boomstamtafel biedt voldoende plaats voor iedereen. Pak lekker waar je zin in
hebt vanuit de diverse picknickmanden en geniet van de rust van het bos.
Naast een drie gangen diner kunnen wij ook het volgende voor u verzorgen;
Sharing Dinner (Supplement van € 5,00 per persoon)
Neem binnen plaats in ons restaurant! Aan tafel worden er diverse soorten voor-, hoofdgerechten en desserts geserveerd. Denk hierbij aan
een compilatie van onze lopende menukaart, gezellig samen proeven!
Preparecue (Supplement € 2,50 per persoon)
Bereid uw eigen barbecue! Van de keuken ontvangt u alle ingrediënten en hier kunt u zelf mee aan de slag gaan met onze barbecues.
Barbecue (Supplement € 7,50 per persoon)
Ook is het natuurlijk mogelijk om te barbecueën met behulp van een van onze koks. Zij zullen de barbecue gerechten voor u bereiden.
GLAZEN KAS
Wij hebben voor uw bijeenkomst een ruime vergaderruimte in het hotel beschikbaar.
Wilt u in het bos vergaderen? Dan hebben wij voor uw bijeenkomst de Glazen Kas beschikbaar. De Glazen Kas ligt midden in het bos en is
van alle vergadergemakken voorzien.
De Glazen Kas kunnen wij aanbieden voor een toeslag van € 150,00 per dag.
De prijs van dit 8-uurs vergaderarrangement in Wolfheze is geldig tot 31 december 2023.
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