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Vergaderen in hartje Den Bosch - 32-uurs - vergaderarrangement

Vergaderen in het hart van de stad Den Bosch
Dit is geen hotel, dit is thuiskomen. In een bad vol Brabant op z’n best. Waar alles en iedereen er is om het je naar de zin te maken. In hartje
’s-Hertogenbosch. Of u ons nu voor korte of langere tijd bezoekt, als toerist of als zakelijk reiziger, voor een bruiloft of een training, wij zien u
graag. Met alle soorten van genoegen. Van de fijnste, state of the art uitgeruste kamers en zalen tot onze niet te versmaden brasserie Cé.

Overnachten & Culinair
Alle 125 hotelkamers zijn rookvrij en van alle moderne gemakken voorzien, zoals airconditioning en gratis gebruik van Wireless Internet. Het
hotel beschikt over diverse kamertypes; variërend van eenpersoonskamer tot luxueuze suites. Er is voor ieder wat wils, uiteraard altijd op
basis van beschikbaarheid. In het gehele hotel kunnen u en uw gasten altijd gratis gebruik maken van WIFI!
het Hotel beschikt over een gezellige Brasserie, Cé, met prachtig uitzicht over het middeleeuwse marktplein. Het u naar de zin maken, daar
houden ze van bij Cé. Met eten en drinken waar u en het seizoen zich het lekkerst bij voelen. Dus wordt alles door de chef en zijn keukenteam
vers bereid, als het eve kan met producten uit ons mooie Brabant. Passend bij de tijd van het jaar.

MEETINGS, CONGRESSEN & EVENTS
Vanzelfsprekend zijn de vergaderfaciliteiten up to date en voorzien van de laatste technische hulpmiddelen. Interactieve schermen inclusief
Apple TV, een geheel nieuw geluidssysteem, gratis Wi-Fi, airconditioning en optimale geluidsisolatie. Daarnaast beschikt elke zaal over een
speciaal duurzaam lichtplan met led verlichting. Deze duurzame led verlichting is door de gasten zelf in te stellen in diverse standen en
kleuren om de gewenste vergadersfeer te creëren.
In de prachtige 14e-eeuwse gewelvenkelder De Hoofdwacht heeft interieurarchitect Feran Thomassen duurzame, hoogwaardige materialen
als zwart marmer gecombineerd met klassieke elementen zoals een verwijzing naar de oude St. Janskerk en moderne technieken zoals LED
verlichting en Live Cooking. Deze unieke ruimte is nu inzetbaar voor zakelijke bijeenkomsten, feesten, sfeervolle recepties, culinaire diners en
is een officiële trouwlocatie voor een bijzondere bruiloft.

Maak een stadswandeling, fietstocht of bezoek Sint-Jan
De omgeving 's-Hertogenbosch leent zich uitstekend voor uitgebreide fiets-, wandel- en skeelertochten. Ervaar de Binnendieze, bewonder de
Sint-Janskathedraal en koester de wereld van Jheronimus Bosch. Even bijkomen is mogelijk in de kroegjes en op de terrasjes die de stad rijk
is.
De stad biedt een wisselend scala aan mogelijkheden voor uw bezoek. Ook voor allerlei verschillende groepsactiviteiten en workshops kunt u
terecht in 's-Hertogenbosch, zeker als het een bedrijfsuitje betreft. Van mozaïeken tot klompen beschilderen, van een gezellige pubquiz tot
een kookworkshop met echte Bossche Koek!

Dit Vergaderarrangement in hartje Den Bosch is inclusief:
Zaalhuur plenaire zaal
1x beamer met scherm
1x flip over
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Onbeperkt koffie en thee tijdens uw vergadering
Selectie zoetigheden
Mand met vers fruit
2x Lunchbuffet
1x 3-gangen keuze diner
1 Overnachting
1x Ontbijtbuffet
Onbeperkt gebruik van het fitnesscentrum

Prijs: vanaf € 225,- p.p. op basis van een 1-persoonskamer.
Exclusief lokale heffing à € 3,35 per persoon per nacht.
Het tarief van het arrangement is afhankelijk van de periode waarvoor u uw bijeenkomst organiseert. Standaard in de zaal aanwezig:
vergaderkit, naamkaartjes, notitieblokjes met pen, ijswater, mintjes en koekjes.
Handig om te weten: Door onze centrale ligging zijn we echt heel makkelijk bereikbaar. Uw auto parkeert u tegen gereduceerd tarief in de
afgesloten parkeerkelder van parkeergarage De Tolbrug tegenover het hotel. Voor deze garage zijn speciale uitrij kaarten te verkrijgen bij de
hotelreceptie. Uw trein stopt op ’s-Hertogenbosch Centraal van waar u in 7 minuten naar onze receptie wandelt.
De prijs van dit vergaderarrangement in Den Bosch is geldig tot en met 31 december 2020.
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