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24 uurs vergaderarrangement op de Veluwe in uw eigen
vergadervilla

Uw eigen vergadervilla
Welkom bij onze of wellicht uw kleinschalige, huiselijke groepsaccommodatie op de Veluwe. Deze locatie, een van de oudste panden van
Otterlo is de vergaderlocatie of vakantiehuis, de voormalige dokterswoning van Otterlo.
U vindt ons in Otterlo op 700m afstand van Nationaal Park de Hoge Veluwe en het Kröller-Müller Museum. Binnen 2 minuten lopen staat u
midden op de heide met aanliggende bossen en zandverstuivingen. Wij liggen in het hart van A30, A12, A50 en A1. U reserveert deze villa al
besloten accommodatie voor enkel uw gezelschap. Alle lusten van een hotel, maar niet de lasten.

Faciliteiten van de Villa
De villa biedt:
13 2-persoonskamers met eigen sanitair
Huiskamerrestaurant met bar en open haard
Knusse lounge met open haard
Professionele keuken voorzien van vriezer, koelwerkbanken, afwasmachine, oven en frituur
Vergaderruimte geschikt tot 20 personen met open haard en aansluitende subruimte
Beamer, scherm, snelle WiFi en flipovers aanwezig
Terras
Eigen parkeergelegenheid

Combinatie met activiteiten
Wilt u uw arrangement uitbreiden met een ontspannen, actieve of teambuildingsactiviteit? Dat kan! Denk eens aan een frisse neus halen met
de boswachter, een in- & outdooractiveit bij onze stoere broer Otterlo Events, een kookworkshop of bijvoorbeeld een paintbar. En dit zijn
slechts enkele voorbeelden.
Voor een unieke, inspirerende locatie, informeer naar onze Boshut. Onze Boshut midden in de bossen op de Veluwe… een unieke
vergaderlocatie op de Veluwe, een bijzondere groepsaccommodatie midden in het bos, een beleving!
Op zo’n 2.5 km bevindt zich onze Boshut. Wat u zich hierbij moet voorstellen: een houten hut in het midden van het bos op de Veluwe. De
paarden en onze eigen Schotse Hooglanders kudde loopt vrij rond op het terrein van de ‘Seintoren’. Uiteraard voor de regenachtige dagen
beschermd door een stevig zeil en voor de koude dagen uitgerust met een groot vuur. Inspirerend en back-to-basic!

Bij dit 24 uurs vergaderarrangement is inbegrepen:
U kunt kiezen uit een drietal pakketten:
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Eigen bijdrage, basispakket of aanvullend pakket.
Eigen Bijdrage
1 overnachting
Onbeperkt koffie, thee en Veluws water
Overige wordt door uw gezelschap verzorgd

Prijs: € 103 p.p. op basis van minimaal 12 personen
Basis pakket:
1 overnachting
Uitgebreid ontbijtbuffet in ons Grand Cafe
Onbeperkt koffie, thee en Veluws water
1 x uitgebreide, lokale lunch in ons Grand Cafe
1 avond een 3-gangen diner in ons Grand Cafe

Prijs: € 168,50 p.p. op basis van minimaal 12 personen.
Aanvullend pakket:
1 overnachting
Uitgebreid ontbijtbuffet in ons Grand Cafe
Onbeperkt koffie, thee en Veluws water
1 x uitgebreide, lokale lunch in ons Grand Cafe
1 avond een 4-gangen kookworkshop onder begeleiding van onze chef

Prijs: € 192 p.p. op basis van minimaal 12 personen.
De prijzen zijn vanaf, op basis van beschikbaarheid en geldig tot en met 31 december 2022.
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