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Vergaderlocatie aan de Rosmalense Plas nabij Den Bosch - 8-uurs
vergaderarrangement

De vergaderlocatie
Nabij de gezellige stad Den Bosch en aan de rand van de Rosmalense Plas ligt dit hotel. Met genoeg cultuur en natuur in de omgeving is dit
hotel het hele jaar door de ideale uitvalsbasis voor een weekendje weg of een zakelijke bijeenkomst. Het hotel is eenvoudig bereikbaar en ligt
direct aan de A2, afrit 20.

Hotelfaciliteiten
De comfortabele hotelkamers van het hotel staan garant voor een zorgeloos verblijf. Zo kunt u de natuurrijke omgeving ontdekken met onze
fiets- en e-bikeverhuur. Rondom het hotel liggen diverse natuurgebieden die zeker een bezoek waard zijn.
Na een actieve dag kunt u plaatsnemen in het à la carte restaurant voor een uitgebreide lunch of heerlijk diner. Hier geniet u van heerlijke
gerechten die onze chef-kok met passie bereidt. Tevens beschikt het hotel over een gezellige bar waar u kunt vertoeven onder het genot van
een klein hapje en drankje. Bij mooi weer schuift u aan op het riante terras waar u uitzicht heeft over de Rosmalense Plas, heerlijk na een
lange dag vergaderen.

Geschikte vergaderzalen
Wilt u een jubileum vieren met uw personeel? Of wilt u concrete stappen maken met uw zakenpartners? Voor iedere gelegenheid is er een
passende zaal beschikbaar. Zo is er een ruime zaal voor grootschalige presentaties of evenementen. Voor een besloten vergadering is er een
kleinere discussieruimte aanwezig. Wanneer u meerdere dagen bijeen wilt komen kunt u gebruik maken van één van onze
vergaderarrangementen en lichte werkruimtes.
Elke vergaderruimte beschikt over moderne audiovisuele apparatuur en airconditioning. De verschillende vergaderzalen zijn onder andere
geschikt voor:
Vergaderingen
Trainingen
Presentaties
Congres/seminar
Recepties
Evenementen
Feesten en partijen
Huwelijksfeest
Teambuilding

Bij dit 8-uurs vergaderarrangement in Rosmalen 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 break-out ruimte
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
Eén luxe broodjeslunch of lunchbuffet
Gratis parking

Prijs: vanaf € 65,50 p.p.
Op basis van minimaal 10 personen
De prijs voor dit 8-uurs vergaderarrangement is geldig tot 31 december 2023.
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