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Vergaderen te midden van het Twentse Coulisselandschap in
Overijssel

Rust in een landelijke omgeving
Resort Bad Boekelo ligt op een eigen bosrijk landgoed van 25 hectare. Ons eigen terrein is geschikt voor de zakelijke en toeristische gast.
Op het terrein kunnen diverse teambuildings activiteiten worden gehouden zoals paintball, quadrijden en mountainbiken. Ook vindt u vele
wandelroutes en zijn er fietsen te huur om van het prachtige Twentse landschap te genieten.

Kwaliteit en gastvrijheid - Dat is vergaderen in Boekelo
Wij bieden optimale gastvrijheid met de kwaliteit die u voor uw klanten of personeel wenst. Overnachtingen, trainingen of bijeenkomsten
worden volledig naar uw wens samengesteld. Met eventueel een recreatief moment in de middag of avond. Onze 7 multifunctionele zalen
met een maximum capaciteit voor 250 personen zijn ruim van opzet, beschikken over daglicht met een heerlijk uitzicht op het bos en tevens
beschikken de zalen over airconditioning. De zalen zijn erg geschikt voor congressen, vergaderingen, bedrijfsfeestjes, bruiloften en partijen.

Multifunctionele zalen met veel mogelijkheden
Onze zalen hebben verschillende formaten en er zijn diverse opstellingen mogelijk. Ook kunnen wij zorgen voor audiovisuele
middelen zoals een beamer, scherm, overheadprojector, katheder, microfoon etc. De vergaderarrangementen kunnen o.a. uitgebreid
worden met een luxe snack, een borrelhapje, krentenwegge bij het ontvangst en ook kunnen wij verschillende activiteiten voor u
organiseren.

Scala aan keuzes in services en faciliteiten
Het unieke Resort beschikt over een binnenzwembad, twee outdoor tennisbanen, een gezellige bar, een koffiecorner met openhaard, gratis
parkeerplaatsen en ons restaurant Moods met een capaciteit voor 250 personen waar heerlijke culinaire gerechten geserveerd worden. Ook
kunt u lekker ontspannen in de sauna, het Turks stoombad en het solarium. De moderne kamers met natuurlijke tinten zijn o.a. voorzien van
een wekkerradio, föhn, minibar, radio, telefoon, tv met pay-tv, badkamer met bad, douche en toilet, balkon of terras.

Bij dit 8-uurs vergaderarrangement in Twente is inbegrepen:
Ontvangst met koffie, thee en diverse lekkernijen
Sweet Boekelo Break: koffie/thee met diverse lekkernijen
Huur van de plenaire zaal
Gebruik van een flip-over & een beamer
Onbeperkt koffie, thee en meetingmints in de plenaire zaal
Gebruik van de docentenkit & persoonlijke schrijfset
Gratis gebruik van onze Wi-Fi
Uitgebreide lunch (uitgebreide koffietafel met een kopje soep)
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Prijs: € 55,00 p.p. Minimum aantal personen: 8
De prijzen van dit 8-uurs vergaderarrangement zijn geldig tot en met 31 december 2022.
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