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Meerdaags vergaderen in het kleinste stadje van Nederland - 32
uurs arrangement

Vergaderen in het kleinste stadjevan Nederland
Een keer anders meerdaags vergaderen dan in een standaard locatie. In het kleinste stadje van Nederland kunt u meerdaags vergaderen in
onze historische herberg. De herberg is de ideale locatie om een inspirerende vergadering of conferentie te houden. Onder het genot van
een 4-gangen diner kunt u deze inspirerende dag afsluiten. Kom tot rust in een moderne en elegante kamer van de herberg.

Sfeervolle vergaderruimtes
De historische herberg in Bronckhorst beschikt over twee geschikte vergaderruimtes die geschikt zijn voor vergaderingen en conferenties.
Heerenkamer: van de herberg is het oudste gedeelte de burgemeesterwoning uit 1575. De opkamer van de burgemeesterswoning is
tegenwoordig in gebruik als 'Heerenkamer'. Net als in de Gelagkamer pronkt er een open haard met een authentiek en origineel 18-eeuw
tegeltableau. In de 'Heerenkamer' kunt u een vergadering houden tot circa 12 personen of kleine conferentie houden in een mooie sfeervolle
ruimte.
De Deel: deze kamer is de voormalige stalruimte van de boerderij (1650). Met oog voor detail en behoud van authenticiteit is deze ruimte
omgetoverd tot een grote brasserij. Overdag kunt u hier genieten van smaakvolle gerechten van de kleine kaart. De grote open baard brandt
als het buiten guur en koud is. Deze ruimte is bijzonder geschikt voor grote vergaderingen of conferenties.

Overnachten in een historische herberg
In de herberg overnacht u in één van de elegante en modern uitgeruste kamers. De kamers zijn verspreid over de eerste verdiepingen van de
3 monumentale gebouwen. Alle kamers, 17 in totaal, zijn voorzien van modern sanitair en hedendaags comfort, zoals TV en gratis Wifi.
Tweepersoonskamer Gouden-Leeuw: de tweepersoonskamer bevindt zich in het hoofdgebouw van de herberg. Op de eerste verdieping
van het monumentale hoofdgebouw liggen de kamers. In de kamers kunt u de sfeer van het 15e-eeuwse pand aanschouwen. Sommige
kamers zijn in Engelse countrystijl ingericht.
U overnacht in een 2-persoonsbed dat is opgemaakt als 2 aparte bedden. Iedere kamer heeft een eigen badkamer met douche en
badkamerbenodigdheden. Tevens is de kamer voorzien van gratis wifi.
Tweepersoonskamer 4 Linden: aan de overkant van de herberg ligt Huis de 4 linden. Het huis beschikt over vijf kamers. In het huis liggen 4
kamers op de eerste verdieping. In deze kamers kunt u slapen in een bedstede van 200x160 cm. U kunt vanaf uw eigen dakterras op twee
van de kamers genieten van een prachtig uitzicht over Bronckhorst.
Op de begane grond vindt u de vijfde kamer die een directe uitgang heeft naar buiten. Deze kamer heeft 2 losse bedden.
U slaapt in alle comfort in de suites. Ook deze kamers zijn ingericht in de Engelse countrystijl. De suites hebben een heerlijk huiselijke
ambiance, zijn traditioneel en country chic. U waant zich in de landhuizen van het platteland van Engeland.
Goudenleeuwsuite: aan de voorzijde van de herberg bevindt zich deze suite. U overnacht in een romantisch 2-persoonshemelbad. In de
badkamer van de suite kunt u heerlijk ontspannen in het ligbad.
Dickenssuite: de suite bevindt zich in de voormalige burgemeesterwoning van Bronckhorst. De suite is ingericht in Dickensstijl. Rust heerlijk
uit in een coconut-bed. De badkamer is voorzien van een inloopdouche.
Appartement 1 (4 tot 9 personen): het appartement is uitgerust met een woonkamer met keuken. Op de 1e verdieping bevindt zich 1
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slaapkamer voor 2 personen. Op de 2e verdieping zijn 2 slaapkamers voor 2 tot 3 personen. De badkamer is voorzien van een dubbele
wastafel, douche en separaat toilet. De bank in de woonkamer kunt u uitklappen tot 2-persoonsbed.
Appartement 2 (2 tot 7 personen): op de 1e verdieping bevindt zich de woonkamer met keuken. De 2 slaapkamers (beiden voor 3 personen)
bevinden zich op de 2e verdieping. De badkamer is voorzien van een dubbele wastafel, douche en separaat toilet. De bank in de woonkamer
kunt u uitklappen tot 2-persoonsbed.

Bij dit meerdaags vergaderarrangement is inbegrepen:
2 dagen zaalhuur met beamer, flipover, whiteboard en stiften.
Ontvangst van de gasten met koffie, thee en krentenwegge
Tijdens de bijeenkomst koffie, thee, mineraalwater, koekjes, mints en fruit in de vergaderruimte
2x Een lichte warme lunch
1x 4-gangen diner
1x Overnachting om een 2-persoonskamer voor aleen gebruik
1x Ontbijt

Prijs: € 195,00 p.p. bij een minimale deelname van 5 personen.
Het 32 uurs vergaderarrangement kan worden gecombineerd met een activiteit. Hierbij kunt u denken aan solex-of scootertour, kleiduif- of
kruisboogschieten, een bezoek aan de Bronckhorster bierbrouwerij of een wijnproeverij.
De prijs van dit meerdagags vergaderarrangement is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.

Meerdaags vergaderen in het kleinste stadje van Nederland - 32 uurs arrangement

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 2/2

