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8-uurs Vergaderarrangement in Hanzestad Zutphen

Vergaderen in Zutphen
Bent u op zoek naar een vergaderlocatie in Gelderland? Dan is de prachtige Hanzestad Zutphen wellicht een uitstekende mogelijkheid. Dit 4
sterren hotel beschikt in totaal over 12 vergaderzalen met een capaciteit tot 200 personen.

Vergaderen & Congressen
Een unieke locatie met alles onder één dak: hotelkamers, zalen, coachingsruimte en sport- & ontspanningsfaciliteiten
• 12 vergaderzalen voorzien van daglicht en airconditioning (max. 200 personen)
• Ruime gratis parkeergelegenheid
• Gratis groepsvervoer van- en naar NS station Zutphen
• Gratis gebruik van fietsen, fitness, zwembad, sauna, tennis-, squash- en bowlingbanen
• Diverse mogelijkheden voor volledig verzorgde indoor & outdoor activiteiten en thema breaks
• Gratis WiFi internet

Faciliteiten & Bereikbaarheid
Het hotel beschikt over 67 hotelkamers. Alle kamers beschikken over gratis Wifi, maar ook badkamer met douche of bad, flatscreen tv en
kluisje. Daarnaast beschikt het hotel over een café / bar, terras, brasserie en BBQ-Restaurant.
Wilt u na de meeting ook nog even sporten, dan is dit hotel uitstekend geschikt want het beschikt over binnen- en buiten tennisbanen, een
squashbaan, fitness, zwembad en bowlingbanen.
De vergaderlocatie is gelegen tussen de Veluwe en de Gelderse Achterhoek en wordt omringd door prachtige natuur. Dit maakt de
vergaderlocatie in Zutphen veelzijdig en uitermate geschikt voor zakelijke bijeenkomsten. Bovendien is het hotel goed bereikbaar en wordt er
gratis parkeermogelijkheid en gratis WiFi aangeboden.

Bij het 8 uurs vergaderarrangement in Zutphen 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)
1x Een luxe broodjeslunch of lunchbuffet
Afsluitende borrelgarnituur na afloop van de bijeenkomst
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Prijs: vanaf € 53,50 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 2022.

8-uurs Vergaderarrangement in Hanzestad Zutphen

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 2/2

