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32-uurs Vergaderarrangement - Vergaderen in de Veluwse bossen

Buiten vergaderen
Op zoek naar een locatie voor je bijeenkomst? Vergaderen in de bossen? Dat kan bij de buiten-vergaderlocaties van dit hotel. Voor iedere
gelegenheid is er een passende ruimte. Zo is er een ruime zaal voor grootschalige presentaties, beschikken we over kleinere discussieruimtes
voor besloten meetings en zijn er lichte werkruimtes aanwezig die ideaal zijn voor meerdaagse bijeenkomsten.

Een onbezorgd zakelijk verblijf
Bij deze locatie ben je verzekerd van een onbezorgd verblijf voor zakelijk doeleinden. Het gastvrije hotel beschikt over 101 comfortabele
hotelkamers die garant staan voor een heerlijke nachtrust na uw zakelijke bijeenkomst, in een groene omgeving die veel te bieden heeft.
Na een dag vergaderen in de prachtige natuur kun je aanschuiven voor een heerlijke avond in het à la carte restaurant van het hotel. Tevens
kun je terecht in de gezellige bar voor een hapje en een drankje. Op zonnige dagen is het goed vertoeven op het buitenterras. Het hotel
beschikt over 15 unieke binnen en buiten vergaderlocaties.

De ingerichte zalen
De verschillende vergaderruimtes zijn onder andere geschikt voor:
Vergaderingen
Trainingen
Presentaties
Congres/seminar
Beurzen
Recepties
Evenementen
Feesten en partijen
Huwelijk
Teambuilding
Outdoor activiteiten

Zo is er voor iedere gelegenheid een perfecte vergaderruimte met een capaciteit van maximaal 450 personen.

Teambuilding
Wil je je zakelijke bijeenkomst combineren met een leuke activiteit om de teamspirit te versterken? Ben je op zoek naar een activiteit waarbij
de deelnemers hun zinnen even kunnen verzetten? Bij Hotel-Restaurant De Buunderkamp worden faciliteiten aangeboden waarmee je van je
zakelijke bijeenkomst een onvergetelijke dag kunt maken.
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Het toevoegen van een teambuilding activiteit, gedurende of na je bijeenkomst, geeft de deelnemers energie en draagt bij aan het
teamgevoel. Bekijk ons aanbod en laat je inspireren!
Activiteiten
Vergaderen rondom het kampvuur
Woodcamp, test je conditie, coördinatie en teamverband
Buiten vergaderen kickstart
Bosgolf
Workshop schapen drijven

Bij dit 32-uurs vergaderarrangement in Wolfheze is inbegrepen:
2 Dagen luxe broodjeslunch of lunchbuffet
1x Een 3-gangen diner
1 Overnachting
1x Ontbijtbuffet
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)

Prijs: vanaf € 234,50 p.p.
Minimum aantal om te reserveren is vanaf 10 personen.
Assortiment frisdranken in de plenaire zaal is op basis van nacalculatie.

Horeca mogelijkheden voor bij uw arrangement
Buiten Lunchen (Supplement van € 5,00 per persoon)
Toe aan iets anders dan een lunchbuffet? Denk dan eens aan een Walking Lunch of Picknicklunch aan onze boomstamtafel in het bos!
Bij een Walking Lunch wordt er een route uitgestippeld door het bos. Tijdens de boswandeling kom je op verschillende plekken prieeltjes
tegen in het bos met daarin heerlijke lunch items.
Al wandelend en lunchend ga je van prieel naar prieel en eindig je bij onze barbecue straat waar onze koks live warme lunch items bereiden.
Dat geeft een boost!
Liever even zittend bijkomen van de bijeenkomst? Onze grote boomstamtafel biedt voldoende plaats voor iedereen. Pak lekker waar je zin in
hebt vanuit de diverse picknickmanden en geniet van de rust van het bos.
Naast een drie gangen diner kunnen wij ook het volgende voor u verzorgen;
Sharing Dinner (Supplement van € 5,00 per persoon)
Neem binnen plaats in ons restaurant! Aan tafel worden er diverse soorten voor-, hoofdgerechten en desserts geserveerd. Denk hierbij aan
een compilatie van onze lopende menukaart, gezellig samen proeven!
Preparecue (Supplement € 2,50 per persoon)
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Bereid uw eigen barbecue! Van de keuken ontvangt u alle ingrediënten en hier kunt u zelf mee aan de slag gaan met onze barbecues.
Barbecue (Supplement € 7,50 per persoon)
Ook is het natuurlijk mogelijk om te barbecueën met behulp van een van onze koks. Zij zullen de barbecue gerechten voor u bereiden.
GLAZEN KAS
Wij hebben voor uw bijeenkomst een ruime vergaderruimte in het hotel beschikbaar.
Wilt u in het bos vergaderen? Dan hebben wij voor uw bijeenkomst de Glazen Kas beschikbaar. De Glazen Kas ligt midden in het bos en is
van alle vergadergemakken voorzien.
De Glazen Kas kunnen wij aanbieden voor een toeslag van € 150,00 per dag.
De prijs van dit 32-uurs vergaderarrangement in Wolfheze is geldig tot 31 december 2023.

32-uurs Vergaderarrangement - Vergaderen in de Veluwse bossen

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 3/3

