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Upgrade foyer Woudschoten 
Hotel & Conferentiecentrum
De foyer van Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum heeft een metamorfose ondergaan. 
De vrij donkere foyer is omgetoverd tot een moderne, lichte maar toch sfeervolle ruimte. 
Eerder werden de hotelkamers, vergaderzalen en het restaurant van het conferentiecentrum 
in Zeist al onderhanden genomen.

In de vernieuwde foyer is gebruikgemaakt van veel wittinten, donker-

grijs en zwart. De combinatie van lichte kleuren en grote raampartijen 

zorgt ervoor dat het groen van de natuur mooi binnenkomt. U merkt 

echt dat u op een landgoed midden in de bossen verblijft. De foyer is 

zeer geschikt voor business events.

Midden-Nederland

Wie op zoek is naar een locatie in Midden-Nederland voor een busi-

ness event zit bij Woudschoten goed. Het conferentiecentrum biedt 

met zijn complete product voor een all-in prijs een multifunctionele 

accommodatie voor groepen van 100 tot 350 personen.

Exclusiviteit

Naast het aantal personen bepaalt ook het doel van een event de 

ruimte die nodig is. Exclusiviteit is mogelijk  in een aparte vleugel met 

diverse zalen, een eigen foyer met ruimte voor stands en garderobe. 

De ontvangst- en pauzeruimte grenst bovendien aan de eventzaal.

Gastgerichtheid

Tijdens het reserveringstraject van een event heeft u een vaste con-

tactpersoon en gedurende uw verblijf een vast aanspreekpunt. Voor 

uw evenement kan Woudschoten u een passend arrangement aan-

bieden op basis van uw wensen, bijvoorbeeld op culinair gebied, de 

samenstelling van het gezelschap en uw budget.

Logistieke oplossing

Is uw event inclusief overnachting dan kunt u verblijven op één van de 

140 hotelkamers. Het landgoed van 45 hectare biedt genoeg ontspan-

ning en u kunt uw auto gratis parkeren. Komt een groot deel van uw 

gezelschap met het openbaar vervoer? Dan regelen wij uw logistieke 

oplossing van station Driebergen-Zeist naar Woudschoten en retour.

Audiovisuele middelen

U kunt bij ons werken met geavanceerde audiovisuele middelen door-

dat we gebruikmaken van de high tech ontwikkelingen en producten. 

In de zaal beschikt u over een beamer, scherm, flipover, geluidsinstal-

latie, DVD/CD-speler en aansluitingen voor laptop, camera en micro-

foons. Bij de organisatie van een business event krijgt u een ruimte 

met een uitstekend geluidssysteem met mengpaneel, microfoon, aan-

sluiting voor opnameapparatuur en technische assistentie.


