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32-uurs vergaderen op een prachtig Landgoed op de Veluwe in
Gelderland

32-uurs Veluwe vergaderarrangement aan de rand van de Veluwe
Het landgoed is een bijzonder en uniek hotel dat het best kan worden getypeerd als een idyllisch rustpunt in de hectiek van alle
dag. Prachtig gelegen op een historisch en koninklijk landgoed, geniet deze locatie een grote bekendheid als topaccommodatie voor het
houden van een zakelijke en feestelijke bijeenkomst, vergadering, seminar of diner.
Onze klassieke gastvrijheid en service in combinatie met de geavanceerde faciliteiten, maken ons hotel tot de beste keus voor het
organiseren van uw zakelijke en feestelijke bijeenkomst.

Koninklijke omgeving
Ons 4-sterrenhotel is prachtig gelegen in het Gelderse dorpje Ellecom (gemeenteRheden). Het rijk van eeuwenoude beuken en eiken
voorziene landgoed van negen hectare ligt aan derand van de Veluwe, maar ook het bruisende stadshart van Arnhem is voor de hotelgasten
prima bereikbaar. In deze inspirerende omgeving, waar ongedwongen gastvrijheid tot ware kunst is verheven, komt iedereen tot rust. Gasten
doen zich in de restaurants of op het terras tegoed aan de lekkerste gerechten, maken een wandeling over het prachtige landgoed, of nemen
een verkwikkende duik in het zwembad. Bovendien hebben ze er ook een sauna en tennisbaan tot hun beschikking.

Smaakvol ingerichte ruimtes
Voor zakelijke bijeenkomsten en feesten en partijen is onze locatie de ideale vergaderlocatie in Ellecom. Het hotel beschikt over 15
multifunctionele vergaderzalen met een capaciteit van 250 personen. Indien gewenst staat het enthousiaste team voor, tijdens en zelfs na het
evenement graag voor u klaar voor.

Dit 32-uurs Veluwe vergaderarrangement is inclusief:
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
Twee dagen luxe broodjeslunch of lunchbuffet
Eén 3-gangendiner
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Eén hotelovernachting inclusief ontbijtbuffet

Prijs vanaf € 234.50 per persoon
Minimum aantal om te reserveren is vanaf 10 personen.
De prijs van dit 32-uurs vergaderarrangement op de Veluwe is geldig tot 31 december 2019.
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