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24 uurs vergaderarrangement in Wijk aan Zee

Vergaderen met uitzicht op zee
Dit hotel, gelegen OP de duinen, 2 minuten van het strand is een rustgevende, zakelijke, maar ook zeer persoonlijke en inspirerende
locatie. Uw vergadering, teambuilding of presentatie zijn uitstekend te combineren met een strandwandeling.
Voor de actieve teambuilding zijn er verschillende mogelijkheden, zoals kitesurfen, blokarten, surfen, catamaran- zeilen, landboarden,
kajakken, zandsculpturen maken of beachvolleybal.

Het Hotel
Het hotel is prachtig gelegen op 40 meter boven de zeespiegel, in de duinen van Wijk aan Zee, een cultureel dorp aan de kust in de
provincie Noord-Holland. Door de ideale ligging biedt het hotel prachtig zeezicht aan de ene kant, maar ook duin en dorp zicht aan de andere
kant.

De kamers
De locatie heeft 24 zeezichtkamers en 10 comfort zeezichtkamers. Beide soorten kamers hebben een adembenemend uitzicht op de zee,
strand en de duinen, zowel vanuit de kamer als vanaf het ruime balkon.
Het hotel beschikt over 9 eenpersoonskamer welke ideaal zijn voor de zakelijke gasten, daarnaast biedt het hotel ook 2 standaard
3persoonskamers en 19 standaard dubbel kamers.

Restaurant
Het hotel restaurant is gelegen bovenop de duinen in Wijk aan Zee, 40 meter boven de zeespiegel. De locatie biedt een adembenemend
uitzicht over het strand en de zee. De combinatie van gezellig en bijzondere sfeer in het restaurant en de klassieke keuken die met veel passie
voor u wordt bereidt, maakt uw avond compleet. U kunt hier uitstekend terecht voor een drankje op het zonneterras of een heerlijk diner met
de ondergaande zon op de achtergrond.
Het hotel beschikt ook over een aantal zalen die u kunt afhuren voor feesten, partijen en/of vergaderingen. De dinerkaart bestaat
uit zorgvuldig samengestelde gerechten, met veelal seizoens producten.

Bij dit 24 uurs vergaderarrangement is inbegrepen:
Vergaderen in vergaderzaal met zicht op zee
Onbeperkt koffie, thee (met koekje) en mints in vergaderzaal
Onbeperkt ijswater op tafels (mogelijkheid tot spa en/of frisdrank op tafel op nacalculatie)
Lunch buffet>10 p
Broodjeslunch < 10 p
Keuze uit muffin/luxe koek of saucijzenbroodje
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Handfruit in de zaal
Gebruik van 1 flip-over en scherm voor beamer
1 Overnachting
1x Ontbijtbuffet
Gratis WIFI
Gratis parkeren
Gratis beamer

Prijzen:
Met overnachting op een economy kamer:

€ 145,00 p.p. incl. zaalhuur >10 personen
€ 155,00 p.p. incl. zaalhuur < 10 personen op aanvraag

Met overnachting op een zeezichtkamer:

€ 165,00 p.p. incl. zaalhuur >10 personen
€ 175,00 p.p. incl. zaalhuur < 10 personen op aanvraag

Met overnachting op een comfort zeezichtkamer:

€ 180,00 p.p. incl. zaalhuur >10 personen
€ 190,00 p.p. incl. zaalhuur < 10 personen op aanvraag

Andere en Extra mogelijkheden
U kunt bij ons ook terecht voor dag bijeenkomsten of meerdaagse bijeenkomsten langer dan 24 uur:
8 uurs vergaderarrangement vanaf € 60,- p.p. minimaal 10 personen
32 uurs vergaderarrangement vanaf € 195,- p.p.
2-gangen Diner exclusief drankjes € 25,00 p.p.
3-gangen Diner exclusief drankjes € 34,50 p.p.
Huurprijs laptop 60,00 per dag
Extra flipover € 10,00 per dag
Op verzoek kunnen wij kopieën/faxen verzorgen á € 0,40 per pagina

De prijzen van dit vergaderarrangement in Wijk aan Zee zijn geldig tot en met 30 september 2022.
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