Vergadereninnoordholland.nl
Reserveer online of bel 088 - 5405815 | ma t/m do 9.00-22.00 | vr 9.00-17.30 | za-zo 10.00-14.00

Vergaderen met uitzicht op Zee in Bloemendaal - 8 uurs
arrangement

Ideale locatie voor uw zakelijke bijeenkomst
Aan het strand van Bloemendaal aan Zee ligt onze beachclub met een stijlvolle ambiance. Voor elk soort vergadering en gezelschap bieden
wij een ruim aanbod aan mogelijkheden. Laat u inspireren en verrassen door onze locatie. Waai na een inspirerende vergaderdag uit op het
strand.

Vergaderen met prachtig uitzicht over zee
De beachclub beschikt over de mogelijkheid om vergaderruimtes in te richten. Wilt u 'open-minded' vergaderen of 'out of the box'
brainstormen? Vertel ons uw wensen en wij richten onze beachclub er op in.
Het uitzicht op zee bij de beachclub is een motiverende en vooral inspirerende ervaring. Wij leggen uw personeel graag in de watten zodat u
het uiterste van hen kunt vragen.

Events
Onze Beachclub is een ruim opgezette locatie. Ook met een klein gezelschap bent u van harte welkom. Er worden bedrijfsevents
georganiseerd voor 10 tot 2.500 personen. In de sfeervolle accommodatie is veel mogelijk van groots tot intiem. Van feestelijk tot
actief/sportief.
De mogelijkheden voor events zijn eindeloos. Een aantal voorbeelden: walking dinners, speedboot varen en kitesurfen. Bovendien kunnen
allerlei soorten artiesten worden geregeld, cocktail workshops worden verzorgd of andere specifieke wensen in vervulling laten gaan.
Wij zijn creatief in het verzinnen van een pakket op maat voor werkelijk ieder evenement. De beachclub organiseert en u geniet!

Bij het vergaderen met uitzicht op Zee is inbegrepen:
Zaalhuur gedurende 8 uur
Ontvangst met koffie, thee, mineraalwater, handfruit en huisgemaakte brownie
Onbeperkt koffie, thee, tafelwater/ fruitwater in de zaal gedurende de bijeenkomst
Uitgebreide lunch, bestaande uit luxe sandwiches en salades

Prijs: € 37,50 p.p. op basis van 5 personen.
Het 8-uurs vergaderarrangement kunt u uitbreiden met:
Warme middagsnacks
Diner à la carte
3-gangen menu

Vergaderen met uitzicht op Zee in Bloemendaal - 8 uurs arrangement

Pagina 1/2

Vergadereninnoordholland.nl
Reserveer online of bel 088 - 5405815 | ma t/m do 9.00-22.00 | vr 9.00-17.30 | za-zo 10.00-14.00

Bittergarnituur
Borrel
Strandactiviteit
WI-FI, flipover en tv-scherm

De prijs van het vergaderen met uitzicht op zee in Bloemendaal is geldig tot en met 31 december 2021.
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