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Uw volgende 8 uurs vergadering in een Kasteel? Prachtige
vergaderlocatie in Putten!

Stijlvolle vergaderlocatie - comfort en rustiek in een kasteel
Zoekt u een stijlvolle ambiance om uw presentatie, conferentie, training of cursus te geven? U bent hier van harte welkom. De luxe
vergaderzalen ademen de rijke historie van het Kasteel. Tegelijkertijd zijn zij voorzien van high tech voorzieningen. Maak kennis met één
van de meest inspirerende vergaderlocaties van Nederland!

Vergaderzalen
In het kasteel en haar bijgebouwen kunt u gebruik maken van diverse zalen om uw vergadering of bijeenkomst in alle rust te laten
plaatsvinden.
In het Groot Auditorium hebben wij ruimte voor 285 personen in theater opstelling, daarnaast kunt u bij ons ook terecht wanneer u een
ruimte zoekt voor een besloten boardmeeting. Zakelijkheid en sfeer gaan hand in hand in onze vergaderzalen.
Alle zalen beschikken over moderne technische voorzieningen als airconditioning, luchtverversing, beamers en wifi. Tegelijkertijd komt de rijke
historie en ambiance tot leven in de zalen, die zijn uitgerust met originele wanddecoratie en handgeschilderd houtwerk en plafonds. De hoge
ruimtes en grote ramen geven de zalen veel licht, rust en ruimte en bieden uitzicht op de schitterende kasteeltuinen.

48 Luxe hotelkamers
Het kasteel beschikt over 48 luxe hotelkamers, verspreid over verschillende hofjes op het landgoed. Dankzij de unieke ligging kunt u volop
van de rust en de stilte genieten. Het kasteel is door de Nederlandse Hotel Classificatie onderscheiden met de officiële 4-sterren excellent
classificatie.

Activiteiten vanuit het kasteel
Indien u gedurende uw bijeenkomst een 'ontspannende' activiteit wenst kunnen wij dit in samenwerking met een andere organisatie regelen.
Een greep uit de mogelijkheden:
Mini cooper tour
Valkenier show
Percussie workshop
Bonbons maken

Bij dit 8 uurs vergaderarrangement in een kasteel is inbegrepen:
Gebruik van de plenaire zaal 2 dagdelen
Flip-over en stiften
Beamer/ TFT scherm
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Draadloze internetverbinding
Koffie/thee arrangement met onbeperkt koffie/thee, fusion water in onze koffiecorners, koekjes en diversen snoeppotten
Lunch
Vrij parkeren

Prijs: vanaf € 85,00 p.p. vanaf minimaal 5 personen.
Prijzen zijn inclusief BTW
Eventueel uitbreiding van het arrangement:
Assortiment patisserie vanaf € 4,25 p.p.
Handfruit van het seizoen € 1,95 p.p.

Waarom kiest u voor deze toplocatie?
48 Luxe hotelkamers gelegen in onze fraaie kasteeltuinen
10 luxe vergaderzalen met een capaciteit van 3 tot 300 personen
Goede balans tussen high-tech en historisch erfgoed
300 Gratis parkeerplaatsen
Landelijk en centraal gelegen (40 kilometer van Utrecht, 70 kilometer van Amsterdam)
3 Minuten van de A28
1 Kilometer van station Putten (gratis Shuttleservice)

De prijs van dit 8-uurs vergaderarrangement in Putten is geldig tot en met 31 december 2022.
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