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2-daags vergaderarrangement aan het strand in Egmond aan Zee

Vergaderlocatie aan het strand
Vergaderen aan het strand in Egmond aan Zee doet u met dit 2-daags vergaderarrangement. Vergaderen en na de meeting even uitwaaien
op het strand of relaxen in het wellness center of even een duik nemen in het zwembad. Deze schitterende 4-sterren locatie aan de kust heeft
alles in huis voor een uitstekende zakelijke bijeenkomst.

Het hotel en de zalen
Deze 4-sterren vergader- en congreslocatie ligt in het duingebied van Egmond aan Zee. Ideaal gelegen op 100 meter van het strand met 365
kamers en 33 zalen.
De zalen bestaan uit 31 vergaderzalen variërend van 30 tot 250 m², een feestzaal n een congreszaal van 1.000 m². U kunt verschillende zalen
huren. Elke zaal is voorzien van telefoon + internetaansluiting en inclusief gebruik van een flipover, whiteboard, overhead, beamer en scherm.

De kamers
Het 4-sterren hotel beschikt over 2-persoonskamers. Op deze kamers zijn 2 bedden, een toilet, ligbad en/of douche, telefoon, LED tv en
balkon of terras aanwezig. Naast deze kamers zijn er ook met zeezicht waar u dan een toeslag voor betaalt.
Daarnaast biedt het hotel 1, 2 en 3-kamer appartementen. Deze zijn voorzien van 2, 4 of 6 bedden, toilet, douche en/of ligbad, keukenblok,
koelkast, eettafel, telefoon, combimagnetron, koffiezetapparaat, tv en balkon.

Faciliteiten
Het hotel heeft een buffetrestaurant waar u kunt genieten van een uitgebreid ontbijt- en/of dinerbuffet en laat uw grill en wokgerechten live
bereiden.
Zowel overdag als ’s avonds kunt u terecht in de gezellige brasserie / pub voor een heerlijke lunch, een kleine snack en uw favoriete drankje.
Het hotel beschikt over 8 ultramoderne bowlingbanen. In de Lucky Strike Bowling vindt u de meest sensationele banen van Europa, inclusief
spectaculaire lichtshows en een verlichte dansvloer.
Ideaal voor een avond gezelligheid en sportiviteit in swingende discosfeer van de jaren '70.
Wellness Center
In het Sauna Center kunt u heerlijk ontspannen in de Finse, aroma- en kleurensauna’s, de Japanse baden, het Turks stoombad en een
infraroodcabine en even een duik nemen in het zwembad. In de relaxruimte komt u bij het haardvuur weer helemaal tot uzelf. Op het dakterras
is het in de zomer heerlijk vertoeven. In de winter is ditzelfde terras een ideale plek om na een saunagang af te koelen. Een badjas is verplicht
en het dragen van badkleding is verboden.

Dit 2-daags vergaderarrangement in Egmond aan Zee is inclusief:
Ontvangst met koffie / thee
2x Een lunchbuffet
1x Een dinerbuffet (inclusief 1 glas wijn en afsluitend een kopje koffie)
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1 Overnachting
1x Ontbijtbuffet
Koffie, thee en water gedurende de bijeenkomst
Gratis parkeren op basis van beschikbaarheid

Prijs vanaf 217,50 op basis van 1 persoon op een 1-persoonskamer.
De prijs van het arrangement is exclusief zaalhuur.
De prijs van dit 2-daags vergaderarrangement in Egmond aan Zee is geldig tot en met 31 december 2023.
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