Congreslandgoed.nl
Reserveer online of bel 088 - 5405815 | ma t/m do 9.00-22.00 | vr 9.00-17.30 | za-zo 10.00-14.00

32-uurs Vergaderarrangement op een luxe landgoed in Berg en
Dal

Unieke vergaderlocatie
Als u op een uniek landgoed met historie wilt vergaderen bent u bij dit hotel in Berg en Dal aan het juiste adres. Een landgoed wat zich
uitstekend leent voor een- of meerdaagse vergaderingen, conferenties en outdoor teambuildingsactiviteiten. Het hotel heeft 12 comfortabele
vergaderzalen voor bijeenkomsten van 2 tot 400 personen. Ook beschikken we over een brainstormruimte, een pottenbakkershuisje, een
royale boardroom, de Orangerie en een kapel die stamt uit de 2e helft van de 19e eeuw. Deze is geschikt voor trouwerijen, maar ook voor
vergaderdiners. Uiteraard beschikken al onze zalen over de technische benodigdheden en zijn ze voorzien van gratis Wi-Fi.

Geschikte zalen
Bent u op zoek naar een locatie voor een zakelijk evenement of training, dan is dit hotel uw locatie! De verschillende vergaderzalen zijn
geschikt voor 2 tot 400 personen, voorzien van daglicht en verschillen allemaal in afmeting. De rust, ruimte en de natuur nabij Nijmegen zijn
de juiste ingrediënten voor een succesvol evenement of training. Wilt u onze locatie bezoeken?
De verschillende vergaderruimtes zijn onder andere geschikt voor:
Vergaderingen
Trainingen
Presentaties
Congres/seminar
Beurzen
Recepties
Evenementen
Feesten en partijen
Huwelijk
Teambuilding
Outdoor activiteiten

Hotelfaciliteiten
Het hotel is gevestigd op een 19e-eeuws landgoed en beschikt over 57 ruime en comfortabele hotelkamers. De comfortabele hotelkamers zijn
zo ingericht dat u geheel tot rust kunt komen. Voor wat inspanning kunt u per fiets de prachtige omgeving verkennen met onze fiets- en ebikeverhuur.
Na een actieve dag kunt u plaatsnemen in het uitstekende à la carte restaurant. In het culinaire hart van het hotel is het heerlijk vertoeven
onder het genot van een smaakvol diner. In de lounge met open haard komt u helemaal tot rust.
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De omgeving van het hotel biedt u een diversiteit van natuur en cultuur aan. Maak prachtige wandel- en fietstochten door de natuurgebieden
zoals de Ooijpolder, Millingerwaard en het heuvellandschap van Berg en Dal.

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 teambuildingsactiviteit, gedurende of na uw bijeenkomst, geeft de deelnemers energie en draagt bij aan het
teamgevoel. Bekijk ons aanbod en laat u inspireren!
Activiteiten
Oud Hollandse spelen en zeskamp
Cultureel uitstapje naar Nijmegen, de oudste stad van Nederland
Wandel- en fietsroutes langs de mooiste natuurplekjes zoals: de Ooijpolder, de Millingerwaard en het heuvellandschap van Groesbeek
Speel het spel ‘Wie is de Mol?’

Bij dit 32-uurs vergaderarrangement op een luxe landgoed is inbegrepen:
Ontvangst met koffie of thee en lekkernijen
Gebruik van de plenaire zaal, opstelling naar keuze
Gebruik van één flip-over met stiften en papier
Onbeperkt koffie en thee in de plenaire zaal
Ijswater & meeting mints in de zaal
Schrijfmateriaal en papier in de zaal
Gebruik van beamer met scherm (op basis van beschikbaarheid)
Assortiment frisdranken in de plenaire zaal op basis van nacalculatie
2 Dagen luxe broodjeslunch of lunchbuffet
1x Een 3-gangen diner
1 Overnachting
1x Een ontbijtbuffet

Prijs: vanaf € 262,00 p.p.
Minimum aantal personen is 10.
De prijs van dit 32-uurs vergaderarrangement op een luxe landgoed is geldig tot 31 december 2023.
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