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8-uurs Vergaderarrangement in Rockanje

Vergaderen aan de kust
Vergaderen aan de kust van Voorne-Putten en slechts 400 meter van zee. Het hotel staat in een natuurlijk decor van bos en duinen. Dit
stijlvolle hotel is een voormalige heerlijkheid en een badplaats gelegen aan de Noordzeekust, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland.

Mooi gelegen achter de duinen
Het landschap is woest, ruikt naar hout en dennenappels en klinkt naar het geritsel van duingras en het ruisen van bomen in de zeewind. De
kleuren warm rood, camel en zwart, robuust meubilair, in sommige kamers staat het bad midden in de kamer met een houten balk als
opstapje en in een andere kamer heb je een balkon met uitzicht op de duinen of ons zwembad.
Nergens vind je een grotere variatie in belevenissen en ervaringen. Van brede zandstranden, unieke natuurgebieden, historische havens tot
moderne architectuur. Het hotel ligt op maar 400 meter afstand van het strand en middenin het schitterende Voornes Duin. Geniet van de rust
en de ruimte of zoek de gezeligheid op in de stadjes Brielle en Hellevoetsluis.

Sfeervolle vergaderzalen
Het hotel beschikt over 4 vergaderzalen.
De grote plenaire zaal De Bossen is van alle gemakken voorzien. De zaal heeft een sfeervolle openhaard, grote ramen voor heerlijk veel
daglicht, grote bar en natuurlijk volledig in onze Lodge stijl (maximaal 70 personen).
De sfeervolle zaal De Duinen heeft een schitterend uitzicht en rondom ramen, een grote houten stamtafel om samen aan te zitten en te
brainstormen (maximaal 40 personen).
De Canadese blokhut De Zeeën ligt aan een stormachtig strand met een eigen balkon, kijkend over de bomen en het zwembad (maximaal 40
personen).
Vergaderen in de buitenlucht kan in De Tipi Tent, op een orginele plek, midden in de duinen. De Tipi Tent heeft picknickbanken met
berenvellen.

De Faciliteiten
Het hotel beschikt over een heerlijk buitenzwembad, omgeven door bomen en ons zonnige terras, met heerlijke ligbedden voor onze
hotelgasten. Een 30 meter bad om zelf even lekker te relaxen. Verblijf je in het hotel, dan kan je de gehele dag gebruik maken van het
zwembad.
Het hotel beschikt ook over een privésauna. Heerlijk ontspannen met zijn tweeën in onze Finse sauna, met koud dompelbad, ligbedden met
televisie, kleedruimte en douches. Warm lekker even op na een verfrissende strandwandeling en voel je helemaal als nieuw!
Bij de brasserie kun je dagelijks terecht voor een heerlijk kopje koffie met huisgemaakt stukje boterkoek, lunch, diner of een lekkere bite.
Onze keukenbrigade, onder leiding van een chef-kok, bereiden gerechten met dagverse ingrediënten en seizoenproducten. Gegarandeerd
genieten!

Dit 8-uurs vergaderarrangement in Rockanje is inclusief:
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Gebruik van één van onze zalen
Gebruik multimedia-scherm en een flip-over met stiften en een vergaderkoffer
Schrijfblokjes, "Lodge" potloden en naamkaarten op de vergadertafel
Onbeperkt koffie, thee en water en "Lodge" snoepjes
Heerlijk 12-uurtje, lunch à la carte of take away lunch
Wi-Fi in het gehele pand
Parkeren op eigen terrein en oplaadpunt elektrische auto's

Prijs: € 68 p.p. op basis van minimaal 10 personen.
De prijs voor dit 8-uurs vergaderarrangment in Rockanje is geldig tot en met 31 december 2022.
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