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Landelijk vergaderen op een verbouwde Boerderij in Gelderland 4-uurs arrangement

Landelijk vergaderen in Gelderland
4-uurs vergaderarrangement in het Montferland. Landelijk vergaderen in een prachtige omgeving met een heerlijk uitzicht. Laat u inspireren bij
deze Havezathe!
De Havezathe herbergt 3 inspirerende vergaderruimtes uitermate geschikt voor gezelschappen van 2 tot 50 personen. Ook uitwijken naar
buiten behoort tot de mogelijkheden met een prachtig wijds uitzicht over de Montferlandse bossen en landerijen.

Inspirerende vergaderruimtes
Herenkamer
Max aantal personen: 16
Private dining: 20
De inspirerende Herenkamer is een prachtige plek om in huiselijke sfeer te vergaderen tot maximaal 12 personen, op een unieke, rustige
locatie met een eigen terras, zodat uitwijken naar buiten mogelijk is, met uitzicht op de Montferlandse bossen en landerijen. De Herenkamer is
standaard uitgerust met beamer, scherm en flip-over.
De Herenkamer is ook uitermate geschikt voor Private Dining. Tot 16 personen heerlijk dineren in een intieme setting.
De Graanschuur
Max aantal personen: 40
De Graanschuur is een unieke plek om te vergaderen met een prachtig uitzicht over Montferland. De ruimte is uitermate geschikt voor grote
groepen tot 40 personen. De ruimte heeft een prachtig uitzicht over de Vethuizense landerijen en de Montferlandse bossen. De Graanschuur
is uitgerust met beamer, scherm en flip-over.
De Graanschuur is uitermate geschikt om te combineren met ‘t Gebint als subzaal.
’t Gebint
Max aantal personen: 6
Deze kleine vergaderruimte biedt plaats aan maximaal 6 personen. Deze ruimte met als blikvanger de originele oude Gebinten van de
Graanschuur heeft een wijds uitzicht over de landerijen van Vethuizen met in de verte de boslijn van Montferland. ’t Gebint is uitgerust met
een LCD scherm en flip-over.
’t Gebint is ook perfect te gebruiken als subzaal in combinatie met de Graanschuur.

Vergaderen op de grens van de Achterhoek en het Montferland
Onzes locatie is een unieke vergaderlocatie in Gelderland, geschikt voor meetings, vergaderingen, trainings, workshops en seminars. Door
onze unieke ligging zijn wij makkelijk te bereiken via de A12, de A18 of via het treinstation in Doetinchem. Onze 3 veelzijdige vergaderruimtes
zijn geschikt voor zakelijke bijeenkomsten, maar kunnen ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld fotoshoots, interview en video opnames.
Al onze vergaderruimtes zijn standaard voorzien van beamer, flip-over en gratis WiFi voor al uw gasten.
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Overnachten
De tjilpende vogels, een loeiende koe, of gewoon een ouderwetse wekker, het is heerlijk wakker worden in Vethuizen, vlakbij Doetinchem.
Geniet na een heerlijke douche van ons uitgebreide ontbijtbuffet en begin fris aan de dag.
Ons hotel herbergt acht standaardkamers, vier comfortkamers, vier terraskamers en een luxe suite.

Bij dit 4-uurs vergaderarrangement in het Montferland is inbegrepen:
1 dagdeel vergaderen
Uitgebreide lunch bestaande uit; duo soep, warm gerecht, luxe belegde broodjes, melk en jus d’orange
Onbeperkt koffie, thee en water
Achterhoekse lekkernij
Mints, koekjes etc. op tafel
Gebruik draadloos internet, beamer en scherm (of flatscreen-tv), flip-over

Prijs: € 47,00 p.p. op bais van minimaal 6 personen
De prijs van dit 4-uurs vergaderarrangemetn in het Monferland is geldig tot 31 december 2023.
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