Congres & Conferentie

Eén van de belangrijkste zaken bij het organiseren van een congres of conferentie is het vinden van de juiste locatie.
Speciale bijeenkomsten vragen om speciale locaties. Bij ons vindt u geen standaard zakelijk hotel maar een stijlvol
congreshotel met een relaxte en ongedwongen sfeer midden in de bossen van ons eigen landgoed in Zeist, Utrecht.
Waarom Woudschoten voor uw congres of conferentie?
•

Moderne locatie, zomer 2022 volledig gerestyled

•

Groene beleving ook binnen d.m.v. gebruik kleuren en materialen en grote raampartijen

•

Buitenruimtes zijn geïntegreerd waardoor er nog meer natuurbeleving is tijdens uw congres, incl. toegang tot
een (exclusief) dakterras

•

Alle ruimtes grenzend aan elkaar en makkelijk te vinden

•

Vrij om eigen huisstijl in gehele vleugel tot uiting te laten komen

•

Eigen garderobe

•

Alle ruimtes hebben werklicht van de hoogste kwaliteit d.v.m. nieuw aangebrachte LED-verlichting

•

Duurzame locatie voorzien van Green Key Gold certificering

•

Gratis parkeren

•

14 elektrische laadpunten aanwezig

•

Op verzoek is shuttle vervoer van Station Driebergen-Zeist aanwezig

•

Glasvezelnetwerk van maximaal 500 Mbps Up en Down. Eigen bedrijfsnetwerk met een gegarandeerde
snelheid van 280 mbit mogelijk

•

Uitstekende audiovisuele middelen en technische ondersteuning tijdens uw bijeenkomst.

•

140 hotelkamers, dus ook een meerdaags congres behoort tot de mogelijkheden

•

Het gehele gebouw is toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Exclusiviteit
Naast het aantal personen bepaalt het doel van uw business event, congres of weekendbijeenkomst mede de zaal
die u nodig heeft. Exclusiviteit van een congres is mogelijk met o.a. een aparte vleugel met een plenaire zaal,
subzalen, een foyer met standruimte en een eigen garderobe.
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Internet
Er is snelle en goede WiFi verbinding aanwezig, zonder inlog. Ook hebben wij mogelijkheden tot een eigen netwerk.
Woudschoten is aangesloten op een glasvezel netwerk met een snelheid van maximaal 500 Mbps Up en Down.
Het netwerk is geschikt om met 1.000 apparaten tegelijk op internet te gaan.
8- uur arrangement € 49,70 per persoon (excl. zaalhuur)
•

Gebruik van beamer inclusief scherm en flipover

•

Draadloos en vast internet (glasvezel); zonder datalimiet en inlogcodes

•

Water(koeler), blocnotes, pennen en mints in de zaal

•

Onbeperkt gebruik van de koffiecorner inclusief vers fruit en lekkernijen

•

Uitgebreid lunchbuffet

•

1 microfoon naar keuze

•

Gratis gebruik van de garderobe (ruimte kunt u zelf afsluiten en openen)

•

Toegang tot een exclusief dakterras en picknicktafels rondom de vijver

•

Gratis parkeren op eigen terrein of indien gewenst Shuttle-vervoer van en naar Station Driebergen-Zeist

•

De zaalhuur van de plenaire zaal en eventuele subzalen zijn afhankelijk van de grootte van de zaal
Voor tarieven zie het schema:

Helder prijsbeleid

Inspirerende natuurlijke

all inclusive arrangementen

omgeving

Persoonlijke
gastgerichtheid

Centraal gelegen
in Nederland

Goede
bereikbaarheid
via A28 en A12
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Gratis
parkeren

