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Centraal vergaderen aan de rand van de Veluwe en Betuwe

Voordelig Vergaderen in Wageningen
Deze vergaderlocatie in Wageningen is naast vergaderen ook een uitstekende locatie voor congressen, zakelijke evenementen, feesten en
andere zakelijke events. De combinatie van een luxe 3-sterrenhotel met een verfijnd restaurant maakt dat we gasten van alle gemakken
kunnen voorzien.

Centraal gelegen in Gelderland
Centrale ligging, midden in Nederland
Dichtbij het busstation van Wageningen en de A12, A15 en A50, dus perfect bereikbaar
Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein

Comfortabel overnachten
Het hotel beschikt over 208 kamers en biedt de mogelijkheid tussen verschillende type kamers met uitzicht over de hoofdweg of het mooie
stadspark. Onze hotelkamers zijn met zorg en aandacht ingericht en hebben onlangs een make-over ondergaan.
Alle hotelkamers hebben nieuwe comfortabele boxspring bedden en zijn voorzien van gratis High Speed WiFi.

Wat bieden wij u?
26 gerenoveerde zalen met capaciteit tot 600 personen
Complete vergaderarrangementen
Moderne audiovisuele apparatuur
Gratis High Speed WiFi
Mogelijkheid tot overnachting
Eigen restaurant met verschillende (buffet)mogelijkheden
Nieuw aangelegd terras aan het water op het zuiden
Persoonlijke aandacht, onbegrensde gastvrijheid binnen een huiselijke omgeving

Bij dit 8-uurs arrangement is inbegrepen:
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Onbeperkt diverse soorten vers gemalen koffie en Dilmah thee
Mineraalwater in de vergaderzaal
Mand met vers fruit
Blocnotes, pennen en meeting mints
Flip-over met stiften
Whiteboard met stiften
Beamer en projectiescherm
Gratis WiFi in het gehele hotel
Gratis parkeren
Zaalhuur

Prijs inclusief lunchbuffet: € 52,50 p.p.
Prijs inclusief dinerbuffet: € 57,50 p.p.
Minimaal 10 personen.

12 uur vergaderen?
Wilt u de dag afsluiten met een diner? Dit is ook mogelijk.
Het 12-uurs vergaderarrangement is het 8-uurs arrangement uitgebreid met een diner.
Prijs: € 85,50 p.p. op basis van minimaal 10 personen.
De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2019.
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