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Meerdaags Vergaderen met uitzicht over de Maas - 32-uurs
vergaderarrangement in Rotterdam

32-uurs vergaderarrangement in het hart van Rotterdam
Deze 4-sterren vergaderlocatie ligt op een unieke en prominente plek, aan het water, in het centrum van Rotterdam én aan de voet van de
Erasmusbrug.
De kamers en suites zijn comfortabel en van alle gemakken voorzien.

Design aan de Maas
Deze bijzondere vergaderlocatie is gemakkelijk bereikbaar per OV en de auto. Het OV stopt voor het hotel en de omliggende omgeving biedt
voldoende parkeergelegenheid, aan de overzijde van het hotel is de Erasmusbrug en Boompjes garage.
Door deze unieke ligging zijn de gasten binnen een paar minuten op het Centraal Station of in het bruisende stadscentrum van Rotterdam!
Voor de bijeenkomst staan schitterende Panoramazalen op de 15e of 16e etage gereserveerd. Een aantal voordelen op een rij:
- Een bijeenkomst met spectaculair uitzicht over de haven van Rotterdam, de Maas en de Euromast!
- Daglicht in de zaal en gemakkelijk te verduisteren
- Airconditioning
- Gratis wireless internet in het gehele hotel & 1 vaste contactpersoon gedurende het evenement!

Zalen
Door middel van flexibele wanden creëert het hotel verschillende zalen op zowel de 15e en 16e etage. De locatie maakt zalen op maat aan de
hand van het aantal gasten en de gewenste zaalopstelling.
De Panoramazaal op de 15e etage heeft een maximale capaciteit van 100 personen in een theateropstelling. Deze zaal is met behulp van de
flexibele wanden ook onder te verdelen in bijvoorbeeld 4 zalen.
De 16e etage heeft een maximale capaciteit van 250 personen in een theateropstelling. Deze verdieping is tevens onder te verdelen in 5
zalen.
Een feestavond kan hier gegeven worden tot maximaal 400 gasten en een uitgeserveerd diner tot maximaal 250 gasten.

Het tweedaags vergaderarrangement is inclusief:
2 dagen zaalhuur van 09:00-17:00 uur
Onbeperkt gebruik van thee en versgemalen bonenkoffie met exclusieve koffie soorten zoals cappuccino en espresso
Ijswater en mintjes
Koekjes van de Koekfabriek
Beamer, projectiescherm en flip-over
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Pennen en blocnotes
Draadloos internet
BTW
1 Overnachting in een gerestylede City View Twin / Waterfront Double kamer
1x ontbijt
2x uitgebreid luxe lunch
1x 3-gangen diner

Prijs: € 345,00 p.p. op basis van minimaal 10 personen en eenpersoons gebruik van de kamer.
City View Twin kamer
De City View Twin Kamer biedt uitzicht over de stad en heeft twee aparte bedden. De kamer is comfortabel ingericht, volledig airconditioned
en van alle gemakken voorzien.
Waterfront Double Kamer
Rust en water zijn de kenmerken van de Waterfront Kamer. Deze kamer heeft een Queen size bed en is gelegen in het Maasgebouw met
mooi uitzicht over het water. Een sfeervolle inrichting maakt deze kamer compleet.
Het is niet mogelijk om uit het arrangement bepaalde onderdelen te laten vervallen. Op wijzigingen van aantallen zijn de Uniforme
Voorwaarden Horeca van toepassing.
De prijs van dit tweedaags vergaderarrangement in Rotterdam is geldig tot 31 december 2021.

Meerdaags Vergaderen met uitzicht over de Maas - 32-uurs vergaderarrangement in Rotterdam

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 2/2

