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Vergaderen aan de Loosdrechte Plassen met het 8-uurs
vergaderarrangement

Hotel aan het water
Wanneer u op zoek bent naar een geschikte vergaderlocatie in Loosdrecht bent u bij dit hotel aan het juiste adres. Het hotel beschikt over
twaalf multifunctionele vergaderzalen die voor elke gelegenheid inzetbaar zijn. De zalen bieden in totaal een capaciteit voor 130 personen. Het
hotel bevindt zich direct aan de oevers van de Loosdrechtse Plassen en is uitstekend bereikbaar via de snelwegen A2 en A27.

De faciliteiten
Het hotel ligt aan de Loosdrechtse Plassen en is een fantastische locatie voor o.a. een heerlijk weekendje weg. Zo beschikt het hotel over
diverse faciliteiten waar u gebruik van kunt maken. Voor watersportliefhebbers biedt het hotel een eigen jachthaven. Na een actieve dag kunt
u aanschuiven in het nieuwe, luxe restaurant Marina Lounge. Marina Lounge is een compleet nieuw concept, waar u geniet van verse vis-,
schaal- en schelpdieren, maar ook voor een smaakvolle salade kunt u hier terecht.
Voor zakelijke doeleinden zijn er tevens diverse mogelijkheden bij dit hotel. Zo beschikt het hotel over 12 multifunctionele vergaderzalen en is
een zakelijke lunch of diner ook mogelijk.

Hotelkamers
Het hotel beschikt over 67 comfortabele en sfeervol ingerichte kamers. Alle kamers zijn met alle gemakken voorzien.
Comfortkamer met balkon De tweepersoonskamer comfort is ruim en comfortabel ingericht en beschikt over twee aparte bedden, een
badkamer met bad-douchecombinatie en toilet, een flatscreentelevisie en een bureau met een stoel. De tweepersoonskamer comfort beschikt
over een eigen balkon.
Comfortkamer met balkon en zicht De tweepersoonskamer comfort met zicht is ruim en comfortabel ingericht en beschikt over een kingsize
bed, een badkamer met bad-douchecombinatie en toilet, een flatscreentelevisie en bureau met stoel. De tweepersoonskamer comfort met
zicht beschikt over een eigen Frans balkon met uitzicht over de Loosdrechtse Plassen.
Luxe kamer met bad en balkon De luxe tweepersoonskamer met bad en balkon is modern en comfortabel ingericht en beschikt over een
kingsize bed, een bad-douchecombinatie en toilet, een zithoek met bank en twee stoelen, een bureau met een stoel, koffie- en theefaciliteiten
en een flatscreentelevisie. Ook beschikt deze kamer over een eigen balkon met een prachtig uitzicht over de Loosdrechtse Plassen.
Executive kamer met terras De executive kamer met terras is ruim en modern ingericht. De kamer beschikt over een kingsize bed,
badkamer met bad-douchecombinatie en toilet, een zithoek met bank en twee stoelen, een bureau met een stoel, koffie- en theefaciliteiten en
een flatscreentelevisie. De kamers beschikken over een eigen balkon.
Executive kamet met terras en zicht De executive kamer is ruim en modern ingericht. De kamer beschikt over een kingsize bed, badkamer
met bad-douchecombinatie en toilet, zithoek met bank en twee stoelen, bureau met stoel, koffie- en theefaciliteiten en flatscreentelevisie.
Enkele kamers beschikken over een eigen balkon met een prachtige uitzicht over de Loosdrechtse Plassen.

Bij dit 8-uurs vergaderarrangement is inbegrepen:
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
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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
Eén luxe broodjeslunch of lunchbuffet
Afsluitende borrelgarnituur na afloop van de bijeenkomst

Prijs: vanaf € 57,50 p.p.
Minimum aantal personen is 10.
De prijs van dit 8-uurs vergaderarrangement in Loosdrecht is geldig tot en met 31 december 2023.
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