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32 uurs Vergaderarrangement direct aan het strand in Noordwijk
aan Zee

Vergaderlocatie in Noordwijk aan Zee
Vergaderen in Noordwijk aan Zee doet u met dit 32 uurs vergaderarrangement. Vergaderen en na de meeting even uitwaaien op het strand.
Deze schitterende 4-sterren locatie aan de kust heeft alles in huis voor een uitstekende zakelijke bijeenkomst.

Vergaderen aan de kust van Noordwijk
Dit 4-sterren hotel ligt op de ideale locatie aan de boulevard van Noordwijk. Met zijn warme en persoonlijke service is de perfecte uitvalbasis
om te genieten van de Nederlandse kust. Dit hotel beschikt over 8 vergaderzalen met daglicht en airconditioning. Het hotel beschikt ook over
verschillende audiovisuele apparatuur. De flipover, overheadprojectie, projectiescherm en beamer zijn inclusief. Overige materialen worden
gehuurd. Het maximum aantal personen in theater opstelling is 80.
Het hotel beschikt over 82 kamers waarvan 34 kamer met fantastisch zeezicht en 48 kamers met zicht op het dorp Noordwijk.

Faciliteiten
Het hotel beschikt over diverse faciliteiten waar u culinair kunt genieten, heerlijk kunt relaxen of juist iets actiefs kunt gaan ondernemen
vanuit dit hotel.
Als het weer aangenaam is, kunt u op het terras genieten van een drankje. Dit 4 sterren hotel ligt direct aan het strand. In de zomer kunt u
direct vanuit uw kamer een duik in zee nemen: het perfecte begin van de dag! Deze locatie zal liefhebbers van het buitenleven niet alleen
aanspreken omdat het hotel zo dicht bij zee ligt.
Het restaurant biedt een panoramisch uitzicht op de boulevard aan zee en de duinen. De chef-koks bereiden internationale,
seizoensgebonden gerechten met oog voor creativiteit en kwaliteit.
De Brasserie is direct gelegen aan de boulevard in de charmante en gezellige badplaats Noordwijk. Gezellig lunchen of dineren in de
sfeervolle brasserie, een aperitief op het zonnige terras, direct aan de boulevard, of wellicht een kopje koffie met een zoete lekkernij of High
Tea in de serre; alles is mogelijk!
Naast culinaire mogelijkheden kunt u ook een drankje doen in de bar of heerlijk ontspannen en genieten van het relax center. Het hotel
beschikt over een zwembad en stoombad. Hier kunt u de gehele dag gebruik van maken. Na een dag vol activiteiten is er toch niets fijners
dan ontspannen.

Dit 32-uurs vergaderarrangement in Noordwijk aan Zee is inclusief:
Overnachting in een landzijde kamer (zeezijde kamer op aanvraag mogelijk)
Uitgebreid ontbijtbuffet
Culinair 3-gangen diner
Lunchbuffet inclusief soep en een warme snack
4x vergaderbreak
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Gebruik van een moderne, comfortabele zaal met daglicht voor 5 dagdelen
Gebruik van flip-over, inclusief papier en stiften
Gebruik van beamer met scherm
Gebruik van wireless internet
Onbeperkt koffie, thee en water tijdens de bijeenkomst

Prijs: € 230,- p.p. op basis van minimaal 10 personen.
De prijs van dit 32-uurs vergaderarrangement in Noordwijk aan Zee is geldig tot en met 31 december 2022.
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