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Vergaderen OP het strand, 32-uurs aan de Zeeuwse kust in
Renesse

Vergaderen in Renesse
Wat is er nu mooier dan vergaderen op het strand, de rust, ruimte en prachtige vergezichten zorgen voor de ultieme ingrediënten voor
een vergadering of brainstormsessie met rendement, wat ook nog eens prima te combineren is met een teambuildingsactiviteit.

Over Badhotel Renesse
Als u een cursus of vergadering ‘buiten de deur’ wilt organiseren, wilt u geen overbodige zorgen aan uw hoofd. Wat u wél wilt, is
ongestoord uw bijeenkomst houden. Met de zekerheid dat aan alles is gedacht. Zakelijk, maar betrokken. Het hotel biedt
hoogstaande faciliteiten en fraaie, comfortabele kamers. Badhotel Renesse is een prima uitvalsbasis voor strandwandelingen of
fietstochten.

Hotelkamers
Overnachten kan in meerdere sferen, van eenvoudig basic tot heerlijk luxe. Net waar u zin in heeft. Wat u ook kiest, u hebt altijd heerlijke
bedden, een prima badkamer, draadloos internet en gratis parkeerplaats. Het Badhotel beschikt over 50 comfortabele hotelkamers. Uw kamer
is voorzien van ligbad, douche, föhn, toilet, kleurentelevisie, safe, telefoon, schrijftafel en kofferrek. Enkele kamers zijn voorzien van een klein
balkon of een dakterras.

Dit strand vergaderarrangement in Renesse is inclusief:
Een ruime sfeervolle vergadersalon met veel daglicht
Onbeperkt verse koffie, thee en vergadermints in de vergadersalon
Overheadprojector, projectiescherm, videoafspeelapparatuur, een flipover met voldoende stiften, noteblocks
Iedereen een eigen kamer met bad/douche, toilet, kabeltelevisie en föhn. Tarieven 2 personen per kamer zijn op aanvraag
2x een royaal lunchbuffet met huisgemaakte verse salades, een kopje soep en een warme snack, fruitsappen, zuivel, vers gebakken
broodjes en diverse belegsoorten
Een verfijnd 3-gangen diner in restaurant le Marquis
Een uitgebreid ontbijtbuffet met onder andere vers gebakken broodjes, fruitsappen, zuivel, diverse verschillende soorten brood en beleg,
etc.

Prijs: € 209,00 per persoon.
Exclusief BTW
Al vanaf 2 personen mogelijk.
De prijs van dit strand vergaderarrangement in Renesse is geldig tot en met 31 december 2020.
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