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12 uurs vergaderarrangement in de Randstad - Rust en Ruimte in
Zuid-Holland

Vergaderen in de polder
Rust en ruimte, maar toch middenin de Randstad. De ideale plaats voor uw strategische sessies met collega’s of vergaderingen met
zakenrelaties. Deze vergaderlocatie biedt u een inspirerende vergaderruimte in Bergambacht, middenin de Randstad, maar met de
ontspannen ambiance van het weidse polderlandschap.

De vergaderlocatie
De vergaderruimte kenmerkt zich niet enkel door rust en de groene omgeving. Zo zijn ook onze professionele faciliteiten zeer compleet
aanwezig. De modernste apparatuur zorgt ervoor dat het u aan niets ontbreekt, wat voor soort zakelijke relaties u ook ontvangt.
U kunt overnachten in onze ruime kamers of suite, waarna u de nieuwe dag vol energie begint. De service van onze vergaderruimte is
compleet en wij garanderen u dat uw zakelijke bijeenkomst van begin tot eind goed en soepel verloopt.
Spa- en wellnesscenter
Kom tot rust in de sauna, neem een duik in het verwarmde binnenzwembad of ontspan heerlijk in de jacuzzi of onder de zonnebank. In het
wellnesscenter vindt u een compleet aanbod van spa-wellnessvoorzieningen.

Zalen
De Serre: open en licht
Een grote ronde zaal, zoals u deze nergens vindt. U kijkt volledig vrij het groene landschap in en toch zit u er warm en besloten bij. Er is in de
serre ruimte tot wel 150 personen.
De Reunion: modern en stijlvol
Op zoek naar een ruimte voor een vergadering, private dining of een borrel met een klein gezelschap? Kies voor onze kleine zaal; De
Reunion.
De Beaumonde: ruim en sfeervol
Onze grote, multifunctionele zaal is licht en ruim opgezet. U kunt hier terecht voor vergaderingen en bijeenkomsten tot 120 personen. De
Beaumonde is ook uiterst geschikt voor grote diners of bijvoorbeeld een personeelsfeest.

Overnachten
De locatie beschikt over 34 royale kamers, elk voorzien van een luxe badkamer met douche en toilet. De stijlvol ingerichte kamers zijn
standaard voorzien van een luxe één- of tweepersoonsbed, comfortabel zitje, bureau, kluisje, telefoon en flatscreen televisie.

Dit 12-uurs vergaderarrangement in de polder is inclusief
Gebruik van multifunctionele afgesloten zaal (met daglicht in gewenste opstelling)
Gratis draadloos internet
Flipover met stiften en papier
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Gebruik van beamer en scherm of verplaatsbaar LCD scherm
Onbeperkt koffie & thee in de koffieruimte
In de ochtendpauze een zoete lekkernij
In de middagpauze een warme snack of gezonde smoothie
IJswater, koffiekoekjes, chocolade en meetingmints (in de vergaderzaal)
Eenmaal luxe broodjeslunch met melk, mineraalwater en jus d’orange
Vers handfruit in de koffieruimte
Afsluitend diner

Prijs: € 102,50 p.p.
Minimum aantal personen: 8
De prijs van dit 12-uurs vergaderarrangement in de polder is geldig tot en met 31 december 2019.
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