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Congres of vergaderen in het groen in een sfeervolle buitenplaats
in Driebergen

Congres en Vergaderen in Midden Nederland
Centraal gelegen, goed bereikbaar en omringd door prachtige natuur is deze buitenplaats uitermate geschikt voor een vergadering, congres,
training of andere zakelijke bijeenkomst waarbij u rust en ruimte vindt in deze groene omgeving. De locatie ligt midden in Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug in Driebergen.

De congres- en vergaderzalen
De congres- en vergaderlocatie heeft 13 bijzondere & inspirerende vergaderzalen en een vergaderchalet variërend in afmeting van 22 tot
180 m2. De zalen bieden plaats aan groepen van 2 tot 200 personen en zijn makkelijk te combineren. Bovendien zijn de zalen flexibel aan te
passen op de groepsgrootte.
Alle vergaderzalen hebben daglicht en geven je een extra boost energie!
Vanuit de zalen kijkt u uit op het groen en bijna allemaal beschikken ze over een privé terras. Ideaal om met mooi weer in kleine
subsessies te werken of een frisse neus te halen. Bijzondere voordelen dus!

De kamers
Alle kamers zijn kijken uit op het omliggende groen en het hele hotel is gelijkvloers en daarmee dus ook zeer rolstoelvriendelijk. De kamers
beschikken over douche en toilet, televisie, radio, telefoon en een kluisje.
U kunt kiezen voor een één- of tweepersoonskamer, maar we hebben ook mindervalidenkamers, driepersoonskamers, een bruidskamer en
hotelbungalows.

Brasserie
De locatie beschikt over een gezellige brasserie. Een heerlijke groene oase waar u een heelrijk kopjej koffie kunt drinken en de lekkerste
gerechten kunt eten. Het terras biedt een fijne plek midden in het bos waar u ook kunt borrelen of dineren.

Bij dit 8-uurs congres en vergaderarrangement in Driebergen is inbegrepen:
1 Dag Zaalhuur
Een Basisuitrusting audiovisuele middelen
Koffie & Thee in de sfeervolle lounge en in de zaal
Gebruik van frisdranken in de zaal
1x Een Morning Break (keuze van onze chef)
1x Een Broodjeslunch in het restaurant
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1x Een Middag Break (keuze van onze chef)

Prijs: € 79,00 p.p. op basis van een 1-persoonskamer.
Vanaf minimaal 10 personen te boeken.
Wilt u of 1 van uw gasten overnachten of wilt u na uw bijeenkomst nog dineren?
Informeer dan naar de mogelijkheden.
De prijs van dit 8-uurs congres en vergaderarrangement in Driebergen is geldig tot en met 31 december 2022.
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