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Succesvol vergaderen met het 32-uurs arrangement in een
Wellness Hotel in Brabant

Vergadermogelijkheden
Wanneer u op zoek bent naar een geschikte vergaderlocatie in Etten-Leur biedt dit hotel de ideale uitkomst. Het hotel beschikt over tien
multifunctionele vergaderzalen met een capaciteit voor 350 personen. Bovendien staat ons enthousiaste team graag voor u klaar.

Geschikte vergaderruimtes
Voor iedere gelegenheid is er een passende zaal. Zo is er een ruime zaal voor grootschalige presentaties, zijn er kleinere discussieruimtes
voor uw besloten vergadering of kunt u kiezen voor een lichte werkruimte voor uw meerdaagse bijeenkomst. Tevens is het mogelijk om een
zakelijke lunch of diner door het hotel te laten verzorgen.
De verschillende vergaderzalen zijn onder andere geschikt voor:
Vergaderingen
Trainingen
Presentaties
Congres/seminar
Beurzen
Recepties
Evenementen
Feesten en partijen
Huwelijksfeest
Teambuilding

Faciliteiten en kamers
Na een actieve dag vergaderen kunt u heerlijk ontspannen van de diverse faciliteiten die het hotel biedt. Het hotel in Etten-Leur biedt
voldoende faciliteiten aan tijdens een verblijf. Zo kunt u het luxe BLUE Wellness Trivium bezoeken voor een schoonheidsbehandeling of ga
naar één van de sauna’s, het Turks stoombad of laad uzelf op dankzij de infrarood stralers. Dit is de perfecte plek om je hoofd helemaal leeg
te maken na uw zakelijke bijeenkomst. Voor het Wellness Center dient u wel rekening te houden met de huidige openingstijden en
badkledingdagen.
Naast een eigen Wellness Center en ruime hotelkamers beschikt het hotel ook over een culinair à la carte restaurant. Na een dagje
vergaderen kunt u hier heerlijk vertoeven. Geniet van een heerlijke zakelijke lunch of uitgebreid diner. Voor een klein hapje en drankje bent u
tevens welkom in onze hotelbar en brasserie. Op zonnige dagen neemt u plaats op het gezellige terras.
Daarnaast beschikt het hotel over 72 comfortabele en sfeervol ingerichte kamers. De kamers zijn met alle gemakken voorzien.
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Tweepersoonskamer Comfort
Junior Suite
Executive Suite

Teambuilding
Wilt u uw zakelijke bijeenkomst combineren met een leuke activiteit om de teamspirit te versterken? Bent u op zoek naar een activiteit waarbij
de deelnemers hun zinnen even kunnen verzetten? Bij dit hotel worden tal van faciliteiten aangeboden waarmee u van uw zakelijke
bijeenkomst een onvergetelijke dag kunt maken.
Het toevoegen van een teambuilding activiteit, gedurende of na uw bijeenkomst, geeft de deelnemers energie en draagt bij aan het
teamgevoel. Bekijk ons aanbod en laat u inspireren!
Activiteiten
Ga met uw collega's skiën of snowboarden in een indoor skihal
Probeer te ontsnappen uit de Escape room
Maak een prachtige fiets- of wandeltocht door natuurgebied Brabantse Biesbosch

Bij dit 32-uurs vergaderarrangement in Etten-Leur 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
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
2 Dagen luxe broodjeslunch of lunchbuffet
1x Een 3-gangen diner
1 Overnachting
1x Een ontbijtbuffet

Prijs: vanaf € 234,50 p.p.
Minimum aantal personen is 10.
De prijs van dit 32 uurs vergaderarrangement in Etten-Leur is geldig tot en met 31 december 2023.
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