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2 Dagen bijzonder vergaderen en overnachten in de Weerribben 32 uurs arrangement

2 Dagen vergaderen in de Weerribben
Vergaderen op een bijzondere locatie. Overnachten met een bijzondere combinatie van luxe en service. De privacy van een eigen woning
met goede verzorging. Bijzondere activiteiten die het groepsgevoel versterken en met een bijzondere persoonlijke en culinaire verzorging.
Dat is bijzonder vergaderen in de Weerribben.

Het bijzondere vergaderprogramma
Dag 1
10:00 uur: Ontvangst met koffie en lekkernij
10:30 uur: Vergaderen in vergaderruimte naar keuze
13.30 uur: Uitgebreid lunchbuffet inclusief warm item
15.00 uur: Vergaderen in vergaderruimte naar keuze
17.00 uur: Onderbreking met een warme lekkernij
19.00 uur: Even tijd om bij te komen op de kamer/te wandelen of te ontspannen
19.45 uur: U kunt genieten 2-gangen buffet met aansluitend vrij gebruik van het café, darts, biljart en zwembad
Dag 2
Vanaf 06.30 uur: Ontbijt in het restaurant (kranten aanwezig)
09.00 uur: Vergaderen in vergaderruimte naar keuze
11.00 uur: Korte onderbreking met gezonde snack
13.30 uur: Uitgebreid lunchbuffet inclusief warm item
14.30 uur: Vervolg meeting
16.30 uur: Afsluiting met een borrel (exclusief) en een drankje
Tijdens de vergaderingen is er onbeperkt koffie, thee, ijswater en soft drinks. De lunches en diners kunnen zowel in het restaurant, als in
de Residence, als outdoor worden verzorgd. De chefs werken met dagelijks verse producten met een duurzame en biologische inslag en
bereiden de maaltijden al dan niet live voor u.

Bijzondere vergaderruimtes
De vergaderingen/trainingen kunnen plaatsvinden in de landelijk gelegen boerenhofstede, in de luxe informele vergaderruimtes van de
Residences, outdoor in het bos, op het water of in de Weerribben.
Tevens kan er vrij gebruik gemaakt worden van de audio-/visuele hulpmiddelen als beamers, scherm, flipovers, TV schermen en
geluidversterking.
Standaard faciliteiten:
- Zaalhuur
- Parkeergelegenheid
- Gebruik beamer & scherm
- Gebruik geluidsversterking
- Flip overs + stiften
- Wifi verbinding
- Whiteboard
- Flat screen op standaard
- Schrijfpapier & pennen
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Overnachten in luxe residences
U overnacht op basis van één persoonskamers met eigen sanitair en televisie in één van de residences van de Weerribben. De residences
beschikken over meerdere livings, eigen keukenunits en een groot terras. U verblijft op basis van Hotelservice (opgemaakte bedden,
handdoekenpakket, enzovoort) met de privacy van een eigen woning.

Dit 2-daagse vergaderarrangement in de Weerribben is inclusief:
Ontvangst met koffie, thee, water
Gezonde tussendoortjes
Onbeperkt koffie / thee / water in de vergaderzaal
Frisdranken en (fruit)sapjes in de vergaderzaal
2x lunchbuffet met warme item
Hartige lekkernijen
2-gangen dinerbuffet (inclusief 2 consumpties)
1 Overnachting op basis van 2-persoonskamers
Uitgebreid ontbijtbuffet

Prijs € 225,00 p.p.
Minimaal 6 personen.
Aanvang op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag. In de weekenden of vakantieperiodes in overleg mogelijk.

Wilt u een leuke activiteit bij uw vergadering doen?
Het is mogelijk dit vergaderarrangement uit te breiden met diverse activiteiten als:
Klimmen
Escapegame Prison Break
Arrow Battle
DAF Tochten
Gids wandeling
Workshops
Boeren meerkamp
Pubquiz
Fietsen/kickbike tochten door de Weerribben
Fluistervaren, punteren, kanoën of rondvaren door de Weerribben
Paardencoaching
Schapendrijven
Mennen voor managers

Vraag naar de prijzen en mogelijkheden.
De prijs van dit 2-daagse vergaderarrangement in de Weerribben is geldig tot en met 31 december 2022.
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