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Meerdaags vergaderen bij een veelzijdige locatie in Mill Strategisch gelegen nabij Gelderland

32-uurs vergaderbijeenkomst nabij Nijmegen
De zakelijke mogelijkheden zijn eindeloos. Voor vergaderingen, events en trainingen zijn zakelijke gasten bij ons aan het juiste adres. Wij
zorgen dat uw zakelijke bijeenkomst een succes wordt.
Bent u op zoek naar een professionele locatie om meetings en events te organiseren? Dit 4-sterren hotel beschikt over 5 multifunctionele
vergaderzalen en een boardroom. Dit zijn professionele zalen en uitermate geschikt voor trainingen, vergaderingen, congressen en
presentaties. Het congrescentrum in Mill biedt u zalen waarin gevarieerd kan worden tussen 8 en 100 personen. Iedere zaal is voorzien van
daglicht, Wi-Fi, climate controle en alle moderne audiovisuele apparatuur die nodig is voor een succesvolle meeting.

Zakelijk overnachten
Na een dag vol besprekinen overnacht u op een comfortabele hotelkamer. Ons 4-sterren hotel is de ideale plek voor om in alle rust te
overnachten. We bezorgen u graag een aangename ervaring voor u en/of uw zakenrelaties.
Zakelijke gasten genieten van restaurant London Street, ontspannen in de luxe Wellnessboot en sporten in het Fitland sportcentrum. We
bespreken graag met u de mogelijkheden.
Standaard Kamer
De ruime standaard kamers van zijn voorzien van 2 comfortabele 1-persoonbedden voor een fijne nachtrust. De moderne ensuite badkamer
biedt alles wat je nodig hebt voor een aangenaam verblijf o.a. handige toiletartikelen, een haardroger en handdoeken. De kamers hebben een
fijne indeling en zijn verder voorzien van een tv, kluisje, bureau, voldoende opbergruimte voor je kleding en gratis WIFI.
Deluxe Kamer
De ruime deluxe kamers hebben een moderne inrichting. De queensize tweepersoonsbedden zijn voorzien van topkwaliteit matrassen, zacht
beddengoed en fijne kussens voor een goede nachtrust. Voor al je spullen is er voldoende opbergruimte. Een kledingkast voor je kleding en
een kluis voor je waardevolle spullen. De moderne ensuite badkamer biedt alle benodigde voorzieningen o.a. handige toiletartikelen, een
haardroger en handdoeken. De kamers zijn ruim opgezet en verder nog voorzien van een tv, bureau, stoelen en gratis WIFI.
Superior Kamer
De ruime Superior kamers hebben 2 comfortabele eenpersoonsbedden. De badkamer van de Superior kamer is voorzien van een ligbad,
douche en toilet. De kamers is verder van alle gemakken voorzien, zoals een tv, kledingkast, kluisje voor waardevolle spullen, bureau, stoelen,
haardroger en toiletartikelen. Bovendien beschikt de kamer over een kleine kitchenette met koelkast, magnetron en gratis koffie- en thee
faciliteiten.
Superior Deluxe Kamer
Laat je in de watten leggen met de superior deluxe kamers. Deze ruim opgezette kamers hebben een stijlvolle en moderne uitstraling. Het
queensize bed is voorzien van comfortabele matrassen, zacht beddengoed en kussens voor een fijne nachtrust. De ruime badkamer heeft een
whirlpool, douche en toilet. De badkamer is ook voorzien van handige toiletartikelen, handdoeken en een haardroger. De kledingkast biedt
voldoende opbergruimte voor al je kleding. Waardevolle items kun je veilig opbergen in het kluisje. De kamer beschikt daarnaast ook over een
zitgedeelte, bureau, stoelen, televisie, gratis WIFI en een kleine kitchenette met koelkast, magnetron en gratis koffie en thee.

Praktische zaken op rij
Diverse ruimtes tot 1000 personen
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Flexibele en naar wens aan te passen zaal
Bar en restaurant zijn exclusief af te huren
In-house catering met internationale keuken
In-house techniek, AV en ICT
Volop mogelijkheden met betrekking tot aankleding en decoratie
Professionele begeleiding door interne event manager
Parkeergarage bij het hotel

Dit meerdaags vergaderarrangement Mill is inclusief:
Zaalhuur
Onbeperkt koffie, thee en mineraalwater
2 x Break met verfrissende smoothie
2 x Luxe lunchbuffet
1 x Break met hartige snack
Culinair 3-gangen diner
Overnachting in een Deluxe kamer op basis van 1-persoonsgebruik
Uitgebreid Brabants ontbijtbuffet
Schrijfblokken met schrijfwaren
Vergadermints
Flip-over

Prijs: € 187.50 p.p. op basis van minimaal 8 personen
De prijs van dit meerdaags vergaderarrangement bij een veelzijdige locatie in Mill is geldig tot 31 december 2021
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