Vergaderen in
						Kasteeltuinen Arcen
In Kasteeltuinen Arcen kunt u vergaderen in
een unieke omgeving, waarbij u uw zakelijke
arrangement kunt combineren met een bezoek aan de tuinen. U vindt hier veel ruimte,
rust en privacy voor een inspirerende vergadering, training, brainstorm- , heisessie etc.

Speciaal voor uw bijeenkomst of meeting hebben we een
aantal vergaderarrangementen samengesteld.
Vergaderarrangement 1 dagdeel
Wij verzorgen de door u gewenste vergaderopstelling.
In het arrangement is inbegrepen:
Onbeperkt koffie, thee en mineraalwater,
vers fruit, gebruik van flipover, scherm en beamer,
naamkaartjes, notitieblokken en pennen.
Duur max. 4 uur.
Prijs: € 15,00 per persoon (min. 10 personen) excl. zaalhuur.

Vergaderarrangement 2 dagdelen
Wij verzorgen de door u gewenste vergaderopstelling.
In het arrangement is inbegrepen:
Onbeperkt koffie, thee en mineraalwater, vers fruit,
gebruik van flipover, scherm en beamer,
naamkaartjes, notitieblokken en pennen.
Tevens serveren wij een lunchbuffet en een middagsnack
Duur max. 8 uur.
Prijs: € 39,50 per persoon (min. 10 personen) excl. zaalhuur.

Vergadertarieven
Zaalhuur Koetshuys
Alle zalen – 1 dagdeel				
€ 125,00
Alle zalen – 2 dagdelen				
€ 165,00
Bij meerdere zalen berekenen wij € 50,00 extra per zaal per dagdeel.
Zaalhuur Kasteel
Prof. Deusserzaal – 1 dagdeel				
€ 105,00
Prof. Deusserzaal – 2 dagdelen				
€ 145,00
Palladio – 1 dagdeel					
€ 165,00
Palladio – 2 dagdelen				
€ 210,00
Grote zaal Van Gelre etage - 1 dagdeel			
€ 165,00
Grote zaal Van Gelre etage - 2 dagdelen			
€ 210,00
Bij meerdere zalen berekenen wij € 50,00 extra per zaal per dagdeel.
Uitbreidingen
Parkeren per auto					€ 4,00
Entree voor het park					
€ 15,00
Rondleiding door het park, per 20 personen		
€ 75,00
Ontvangst met koffie en vlaai				
€ 5,00		
Afsluitende borrel, vanaf				
€ 5,50
Afsluitend buffet of diner, vanaf			
€ 18,50
Audiovisuele middelen				op aanvraag
Workshops				
op aanvraag
Zaalinformatie:
Kasteel:					
Naam zaal
Carré
U-vorm Theater Cabaret
Groot Palladio
40
30
100
50
Klein Palladio
30
20
40
30
Prof. Deusserzaal 20
20
15
Grote Zaal, 2e etage 36
28
75
48

School
40
20
12
32

Koetshuys:					
Naam zaal
Carré
U-vorm Theater Cabaret School
Gildezaal		 30
20
20
Atelier		 60
32
125
60
50
Kastanjezaal
30
20
40
35
30
Lindezaal		 30
20
40
35
30
Diverse:					
Naam locatie
Carré
U-vorm Theater Cabaret School
Casa Verde
300
Aantallen zijn onder voorbehoud van presentatiemiddelen. Neem gerust
contact met ons op voor het maken van een offerte op maat.
Voor meer informatie en/of reserveringen kunt u contact opnemen
met onze afdeling reserveringenvia 077-4736010
of reserveringen@kasteeltuinen.nl.

