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Uniek Vergaderen in het Mooie Sauerland

Een dag vergaderen in het mooie Sauerland
Een dag ontspannen vergaderen? Even op nieuwe ideeën komen in de mooie natuur van Sauerland? Boek dan nu dit vergaderarrangement
van Hotel Sunderland en geniet van de inspirerende omgeving en schitterende natuur tussen uw vergaderingen door.

4-sterren vergaderlocatie in het land van de duizend bergen
Om het prachtige Sauerland te beleven hoeft u niet ver te rijden. Het Sauerland begint niet eerst in Winterberg of Willingen. Nee, het begint
hier direct in Sundern! Hier vindt u traditionele vakwerkhuisjes, bergen, bossen en meren voor wandel-, fiets- en wintersportactiviteiten. En hier
vindt u natuurlijk ook het Sunderland Hotel.
Het 4-sterren Sunderland Hotel ligt in het hartje van de stad Sundern, in het Sauerland (NRW), het land van de duizend bergen.
Het hotel is vooral bekend om zijn individuele service en de Afrikaanse flair. Bij ons kunt u Afrika met alle zinnen genieten: in prachtig mooie
kamers en suite, in de "KENBALI" Spa of bij hoogwaardige gerechten en dranken uit onze "Out of Africa" kaart. Wij verheugen ons op uw
bezoek!

4 Variabele vergaderzalen
Wij kunnen u 4 variabele en met elkaar combineerbare vergaderzalen (met een totaal oppervlakte van 245m2) aanbieden met kosteloze WLAN en DSL verbinding. De gehele vergaderetage is optisch in Kenyanische stijl gehouden. Hier krijgen uw gasten het 'out of Africa' gevoel.
Voor kleine besprekingen en workshops staat verder nog onze Board meeting room TsavoÂ• ter beschikking. Deze ruimte beschikt over een
ingebouwde projectie scherm, beamer, geluidsinstallatie, tv, video en DVD-player.
In onze vergader foyer vindt u een gezellige zitgelegenheid, de koffiepauze in Afrikaanse stijl en een aantal behendigheidsspelletjes voor
tussen door.

Dit vergaderarrangement in Sundern in Sauerland is inclusief:
Een vergaderzaal (8 uur)
Kosteloos gebruik van onze standaard vergadertechnieken (projectiescherm, overheadprojector, flipchart en pinboard)
Pennen en notitieblok voor de deelnemers
's Ochtends een koffiepauze met koffie, thee en een dagelijks wisselende pauzen snack
Als lunch een soep en salade van het buffet en geserveerd een hoofdgerecht met verschillende keuze mogelijk heden
's Middags een koffiepauze met koffie, thee en een dagelijks wisselende pauze snack
Kosteloos gebruik van W-LAN en DSL in de vergaderzaal

Prijs: € 42,00 p.p.
Minimum aantal personen is 5.
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De prijs van dit vergaderarrangement in Sauerland is geldig tot en met 31 december 2019.
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