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24-uurs Vergaderarrangement in Sauerland

Vergaderen in het prachtige Sauerland
Wilt u met uw zakenrelaties, collega's of directie even uit de dagelijkse sleur en een goede meeting houden! Dan biedt het Sauerland volop
mogelijkheden. Niet al te ver rijden, mooie natuur om tussen de vergadersessies even nieuwe inspiratie op te doen of samen een stevige
wandeling te maken. Kortom, voor een lucratieve bijeenkomst biedt deze vergaderlocatie uitstekende mogelijkheden.

De centrale omgeving
Centraal gelegen en toch midden in de natuur ligt het hotel in het idyllische stadje Sundern, midden in het recreatiegebied Sauerland. Maar
niet alleen het thema ontspanning staat bij ons centraal, ook de open gastvrije cultuur van Afrika is belangrijk voor ons. Hier ontmoet
Afrikaanse flair ontspannen gastvrijheid. Leer ons kennen!

Vergaderingen & Seminaren
In dit in ons conferentiehotel in Sundern vindt u uitstekende voorwaarden voor allerlei soorten evenementen.Op een aparte
conferentieverdieping vindt u zalen voor verschillende evenementen - en veel ruimte voor ideeën, concepten en discussies. De
vergaderzalen, ingericht in Keniaanse stijl, bieden plaats aan maximaal 150 personen. Wij voorzien u graag van een persoonlijke
congresbegeleider om het evenement te organiseren.
Ons conferentiehotel in Sauerland heeft vijf lichte evenementenruimtes met kamerhoge ramen. De zalen worden overspoeld met daglicht,
kunnen worden verduisterd en zijn uitgerust met moderne vergadertechnologie. Ze kunnen ook variabel met elkaar worden gecombineerd. De
aangrenzende conferentiefoyer en het ruime terras bieden nog een sfeervolle toevoeging.

De hotelkamers
De Economy kamer: Al de economy kamers zijn functioneel ingericht en beschikken over gratis wifi, een flatscreen-tv, een telefoon, Trecabedden, een kast en een bureau. Sommige economy kamers hebben een kitchenette. De badkamer is uitgerust met een douche, een grote
wastafel en een haardroger. De economy kamers kijken uit op de straat, de binnenplaats of het gemeentehuis.
De Standaard kamer: De kamers bieden 22 vierkante meter woonoppervlak en bevinden zich op de 2e en 3e verdieping van het hotel. De
kamers zijn voorzien van een flatscreen-tv, een telefoon, Treca-bedden, een kast en een bureau. De badkamers in de standaardkamers zijn
uitgerust met een douche of een bad, evenals een grote wastafel en een haardroger. Onze standaard kamers kijken uit op de straat en de
binnenplaats.
De Comfort kamer: De lichte en rustige comfortkamers met 23 vierkante meter woonoppervlak zijn ideaal om te ontspannen en bij te komen.
Alle kamers hebben een flatscreen-tv, een telefoon, Treca-bedden, een kast en een bureau. De badkamers in de comfortkamers zijn uitgerust
met een douche, sommige met een ligbad, een grote wastafel, een make-upspiegel en een haardroger.
De Comfortplus kamer: De Comfort Plus kamers bevinden zich op de 4e verdieping van het hotel en bieden u comfortabel wonen met meer
dan 34 vierkante meter woonoppervlak met een plus in vrije ruimte. Met een licht hellend dak, uitzicht op het stadhuisplein en een kleine bank
kunt u hier heerlijk ontspannen. De kamers zijn voorzien van gratis WiFi, flatscreen-tv, telefoon, een kast en een bureau. De badkamers in de
Comfort Plus kamers zijn uitgerust met een ligbad, een grote wastafel, een make-upspiegel en een föhn.

Dit 24-uurs vergaderarrangement in Sauerland is inclusief:
In de ochtend, een kopje koffie met koffie, thee, smoothies, fruit en een mueslireep
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Tijdens de lunch serveren wij onze zakenlunch met soep, 2hoofdgerechten, vegetarische gerechten en saladebuffet. Als alternatief
regelen wij een exclusieve Lunch
In de middag koffiepauze met koffie, thee en dagelijks wisselende snacks (bijvoorbeeld verse wafels met kersten, cake, mini cakes of
hartige snack)
1x Een 3-gangen diner met een Afrikaans tintje u heeft keuze uit een hoofdgerecht
Overnachting in eencomfortkamers, allen rookvrij
1x Een Rijk en heerlijk ontbijtbuffet met een vitaliteit hoek
Een vergaderruimte volgens het geboekte aantal personen
Gratis vergaderfaciliteiten
Schrijfmateriaal voor alle deelnemers
Gratis Wi-Fi en DSL in de vergaderzaal
Gratis gebruik van Wifi in de hotelkamers
Gratis gebruik van Kenbali SPA met een droge sauna en stoombad
Gratis parkeren bij het hotel of met een speciale parkeervergunning bij het tegenover gelegen marktplein

Prijs: € 125,00 p.p. op basis van een 1-persoonskamer en minimaal 5 personen.
De prijs van dit vergaderarrangement in Sauerland is geldig tot en met 31 december 2022 met uitzondering van de feestdagen.
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