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8-uurs vergaderarrangement in de Veluwse Bossen - Vergaderen
in de Natuur

Vergaderen in Putten
Op zoek naar een locatie in Putten voor een ontspannen vergadering, training of evenement? Dit hotel biedt een prachtig decor voor uw
zakelijke vergaderingen en trainingen. De natuur rondom het hotel geeft rust en zorgt voor opperste concentratie. Wij beschikken over elf
vergaderzalen met daglicht en geschikt voor groepen van 2 tot maximaal 250 personen. De zalen zijn standaard uitgerust met een beamer,
scherm, geluidsinstallatie, airconditioning en Wi-Fi. Vergaderen in de natuur!

Zaalmogelijkheden
Wilt u brainstormen met uw team? Of heeft u een jubileum te vieren met uw zakelijke partners. Het hotel biedt voor elk doeleinde de ideale
oplossing. Zo is er een ruime zaal voor grootschalige presentaties, zijn er kleinere discussieruimtes en zijn er lichte werkruimtes wanneer u
meerdere dagen bijeen wilt komen. Daarnaast zijn alle ruimtes voorzien van moderne audiovisuele apparatuur.
De verschillende vergaderruimtes zijn onder andere geschikt voor:
Vergaderingen
Trainingen
Presentaties
Congres/seminar
Beurzen
Recepties
Evenementen
Feesten en partijen
Huwelijksfeest
Teambuilding
Outdoor activiteiten

Vergaderen in een Blokhut
Wilt u net even wat anders dan normaal? Boek dan onze Blokhut met stretchtent op ons eigen achterterrein! Hier kunt u vergaderen,
barbecueën, en borrelen bij een kampvuur, middenin het bos!

Hotelfaciliteiten en kamers
Het gezellige 4-sterren hotel heeft een fantastische ligging midden in het bos op de Veluwe. Het hotel beschikt over alle faciliteiten voor een
onbezorgd en ontspannen verblijf. Zo kunt u gebruikmaken van de fiets- en e-bikeverhuur om de omgeving te ontdekken. Bij terugkomst in het
hotel geniet u van een kop koffie in de bar of in de sfeervolle sauna.
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Het hotel beschikt over een sfeervol à la carte restaurant en het Grand Café waar u kunt aanschuiven om uw dag compleet te maken na uw
zakelijke bijeenkomst. Hier zijn streek- en seizoensproducten de basis voor de heerlijke gerechten die worden geserveerd. U kunt in het
restaurant niet alleen terecht voor een culinair diner maar ook voor een uitgebreid ontbijtbuffet, een heerlijke zakelijke lunch of een gezellige
High Tea bent u hier aan het juiste adres.
De 86 ruime en comfortabele hotelkamers maken uw verblijf compleet.
Kleine tweepersoonskamer met terras
Comfort kamer met terras
Familiekamer
Luxe tweepersoonskamer
Luxe tweepersoonskamer met terras
Eenpersoonskamer met terras

Bij dit 8-uurs vergaderarrangement op de Veluwe 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
Eén luxe broodjeslunch of lunchbuffet

Prijs: vanaf € 53,50 p.p.
Minimum aantal personen is 10.
De prijs van dit 8-uurs vergaderarrangement op de Veluwe is geldig tot en met 31 december 2023.
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