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8 Uurs Vergadering in de Schoorlse duinen in Noord-Holland

8 Uurs Vergadering of Training in de Schoorlse duinen
Dit is een prachtig 4-sterren hotel gelegen aan de voet van de Schoorlse duinen. Het hotel beschikt over 86 luxe hotelkamers welke recentelijk
zijn gerenoveerd. Het hotel heeft 9 multifunctionele conferentieruimten en een groot aantal conferentiekamers aan de rand van de duinen.

Uitstekende vergaderlocatie
Onze medewerkers zorgen er op professionele en persoonlijke wijze voor dat uw bijeenkomst een succes wordt en organiseren tevens uw
zakelijke events tot in detail. Uw bijeenkomst combineren met een activiteit op het strand? Alles is mogelijk bij ons. Informeert u vrijblijvend
naar de mogelijkheden! Het hotel is al 2 maal bekroond voor zijn uitstekende service en faciliteiten, en dat merkt u! U geniet van een flexibele
organisatie én vooral van de persoonlijke service. Het restaurant in Schoorl restaurant 'KanunniK' zorgt goed voor de inwendige mens met een
smakelijk culinair menu. Even lekker ontspannen tijdens uw verblijf kan in onze gezellige bar 'de Trappist', of u kunt in de buitenlucht genieten
in onze buitenbar 'Il Palazzo'.

Vergaderzalen en faciliteiten
Wij beschikken over 9 zalen van diverse afmetingen, alle zalen krijgen volledig daglicht en zijn geheel geklimatiseerd. Ook kunt u bij ons
draadloos internetten. Achter het hotel vindt u ook de unieke vergadervilla 'An Duin waarin u kunt vergaderen, trainen of presenteren voor
ongeveer 20 personen. Wilt u inspanning combineren met ontspanning? Wij helpen u graag met een outdoor en/of teambuildingsactiviteit.

Comfortabele kamers
Onze comfortabele en sfeervolle kamers beschikken onder anderen over de onderstaande faciliteiten:
Privé badkamer met haardroger en scheerstopcontact
Kabeltelevisie
Koffie- en theefaciliteiten
Telefoon met directe buitenlijn
Klimaatcontrole (let wel dit is geen airconditioning!)
Gratis draadloos internet
12-uurs roomservice
Op alle kamers is het mogelijk om een extra bed te plaatsen (tegen betaling).
Er is in het hotel 1 aangepaste charme kamer, deze kamer is voorzien van een badkamer met zitje onder de douche en steunbeugels bij
het toilet.

Bij dit 8 uurs arrangement in Schoorl is inbegrepen:
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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)
1x Een luxe broodjeslunch of lunchbuffet
Afsluitende borrelgarnituur na afloop van de bijeenkomst

Prijs: vanaf € 57,50 p.p.
Minimum aantal personen is 10.
Assortiment frisdranken in de plenaire zaal is op basis van nacalculatie
De prijs van dit 8 uurs vergaderarrangement is geldig tot en met 31 december 2023.
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