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2-daags Vergaderarrangement aan de Kust - Stijlvol vergaderen in
Noordwijk

2-daags Vergaderarrangement in Noordwijk
Op zoek naar een 2-daagse vergadering aan de Zuid-Hollandse kust? Met dit 2-daagse vergaderarrangement gaat u met uw gezelschap
vergaderen in een prachtige vergaderzaal en u zou zo tussendoor even het strand op kunnen lopen om uit te waaien om daarna weer vol
frisse moed verder te vergaderen.
U kunt gratis gebruik maken van de wellnessfaciliteiten bij het naastgegelen Azzurro Wellnesscenter. Lekker ontspannen na een dag
vergaderen.

Het hotel
Welkom in het 4-sterren hotel. Kom ontspannen, voel u thuis en laat u verwennen. Geniet van de luxe kamers en begin de dag met ons royale
ontbijt.
Vergaderen aan zee en teambuilding op het strand. Het kan in Noordwijk. Het hotel zorgt ervoor dat het u aan niets ontbreekt.
Het hotel is zeer geschikt voor zakelijke bijeenkomsten, vergaderingen en (meerdaagse) congressen. Er zijn 8 multifunctionele vergaderzalen.
De zalen varieren in grootte van 50 tot 300 m2.
Welkom ook in de eigen Alexander Beach Club van het hotel. Hier kunt u 365 dagen per jaar genieten van de zee en het strand in een luxe en
warme Ibiza vibe.

Vergaderen in Noordwijk
Het hotel telt 6 multifunctionele zalen met daglicht, airconditioning en draadloos breedband internet. Verschillende zalen van 50 tot 300 m²,
voorzien van alle moderne communicatie- en/of presentatieapparatuur, staan klaar om u te ontvangen.
Tijdens meetings, congressen, workshops krijgt u alle service en aandacht die bijdraagt aan een zorgeloos en prettig verblijf. Het Hotel
beschikt over gratis draadloos breedband internet, met een eigen laptop kan men in het gehele hotel gebruik maken van deze service.

Restaurant & loungebar DYLANS
Op de begane grond van het Alexander Hotel vindt u restaurant DYLANS. Onze gezellige trendy lounge & bar waar voor het diner en ook later
op de avond heerlijk geborreld kan worden.

De kamers:
Het Hotel beschikt over 60 luxueuze kamers met balkon, alwaar u heerlijk kunt overnachten met het geluid van de zee op de achtergrond.
Onze kamers zijn uitgerust met alle denkbare hedendaagse comfort, daarnaast beschikken alle kamers over gratis WIFI, met een laptop kan
men in het gehele hotel gebruik maken van deze service.
Tevens beschikt het hotel over een solarium, sauna en Turks stoombad, maar ook kunt u naar het naastgelegen Azzurro Wellness waar u als
gast van ons hotel gratis toegang heeft.
Het Hotel beschikt over een eigen afsluitbare parkeerplaats (gratis) en een parkeergarage.
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Dit 2-daags vergaderarrangement in Noordwijk is inclusief:
Ontvangst met mini muffins
Zaalhuur, plenaire zaal
Flip over met toebehoren
Gebruik Barco; Click & Share Draadloos Presentatie Systeem
2 x Uitgebreide lunch met warme en koude gerechten
3-gangen diner in ons restaurant DYLANS
1 Overnachting in een Deluxe 2-persoonskamer
Royaal ontbijtbuffet
Luxe fruitwaters in de zaal
Vers fruit in de zaal
Notitieblok met pen
Vrij parkeren op eigen terrein
Gratis draadloos internet in het gehele hotel
Toegang tot Azzurro Wellness gedurende uw verblijf

Prijs: € 294,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer voor alleengebruik.
Vanaf minimaal 8 personen.
De prijs van dit 2-daags Vergaderarrangement in Noordwijk is geldig tot en met 31 december 2020.
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