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8 uurs vergaderarrangement in Midden Limburg - Vergaderen in
de natuur!

Vergaderen in de bossen
U zoekt een rustgevende en inspirerende omgeving om uw vergadering te houden? Wilt u daarbij genieten van al die faciliteiten die uw verblijf
veraangenamen? Deze vergader- en congreslocatie wordt ook wel het Trefpunt in het Groen genoemd. Hier vindt u alle benodigde zaken die
uw bijeenkomst tot een succes maken.

Vergaderen in het unieke Nationaal Park
Elk van de 4 sterren staat voor compleet comfort, fantastische faciliteiten, culinaire zaligheden van het restaurant en dit alles in een
adembenemend, mooie omgeving. De locatie ligt midden in het unieke Nationaal Park de Meinweg, een inspirerende omgeving voor een
zakelijke bijeenkomst. De vergaderlocatie biedt 7 luxe zalen variërend in grootte van 16 tot 350 vierkante meter, voorzien van:
airconditioning
luchtverversingssysteem
meubilair dat ook na uren zitten nog als comfortabel wordt ervaren
alle moderne audio-visuele apparatuur
U kunt in deze zalen verzekerd zijn van volledige rust. Niet alleen omdat de accommodatie midden in de bossen ligt, maar ook omdat de
zalen door een patio/plein van 240 m2 gescheiden worden van de hotel- en restaurantvleugel.
gratis WIFI door het hele gebouw

Uw vergadering, cursus, conferentie of productpromotie: De "alles onder één dak"-formule maakt deze locatie bij uitstek geschikt voor
meerdaagse bijeenkomsten. Maaltijden, zaalaccommodatie, overnachtingen én ontspanning worden immers als een totaalpakket geleverd.

De kamers
Het hotel beschikt over 80 hotelkamers, allen ingericht met oog voor detail. Minibar, badkamer met bad en/of douche, T.V., safe, schrijftafel en
een broekenpers behoren tot de standaarduitrusting.
Wilt u nog meer luxe? Wat dacht u van de 18 suites? Voorzien van een kingsize bed, overdekt balkon, minibar, badkamer met whirlpool en
aparte douche, zithoek en een aparte toiletruimte.
Restaurant
Uiteraard wisselt de restaurantkaart met de seizoenen mee. Asperges, wild en zelfs stampot zijn voor de vaste gasten bekende items.

Wellness Center Vita Allegra
Ook het eigen Wellness Center Vita Allegrea biedt u optimale ontspanningsmogelijkheden. Een binnenzwembad met saunalandschap,
beautysalons, squashbanen, een professionele fitnessruimte en solaria. Alle ingrediënten zijn dus aanwezig om alles eens lekker los te laten
en te verzinken in het zalige van niets doen. Onze professionele fitness-instructeurs helpen u ook graag met buitenactiviteiten als:
Mountainbike-tochten
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Handboogschieten
GPS wandelingen
etc.

Bij dit 8 uurs vergaderarrangement in de bossen is inbegrepen
Zaalhuur (09.00-17.00 uur)
Gebruik van flip-over met papier en stiften
Lunch in de vorm van een buffet met soep en een ander warm gerecht
Onbeperkt koffie en thee, door u zelf vers gezet in onze koffiecorner op de Patio, met koekjes

Prijs: € 37,50 p.p.
Voor kleinere gezelschappen (minder dan 12 personen) brengen wij een extra bedrag van € 75,00 in rekening voor het gebruik van
de ruimte.

Extra te boeken:
€ 35,00 p.p. voor een 3-gangendiner
€ 42,50 p.p. voor een 4-gangendiner

Het is eventueel ook mogelijk om een overnachting te boeken bij dit arrangement!
De prijs van dit 8-uurs Vergaderarrangement is geldig tot en met 31 december 2021.
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