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Organiseer uw Congres op een kasteel - Vergaderlocatie met
historische zalen

Congres geven op een kasteel
Het kasteel ligt op 3 minuten afstand van de autosnelweg A12 en 20 minuten van Arnhem. Het kasteel ligt aan de zijden van het golvende
landschap van Montferland en op de grens van het Rijndal in het Nederlands-Duitse grensgebied.
De Habsburgerzaal kan worden ingericht voor een dagcongres. Deze zaal beschikt over voldoende daglicht, audiovisuele middelen zoals:
beamer met scherm, draadloze microfoons en geluidsapparatuur en meubilair.

Vergaderlocatie met historische vergaderzalen
Habsburgerzaal:
De zaal ligt direct naast de hal. In theateropstelling kunnen 120 personen plaatsnemen voor het congres. In de zaal staat een concertvleugel
waarvan u gebruik mag maken. Bovendien is er geluidsapparatuur en draadloos internet aanwezig.
Ontvangsthal:
De hal is een imposante ruimte met een grote openhaard. Uw congres komt volledig tot zijn recht in het midden van de kunstcollectie. De
capaciteit van de hal is 180 personen.
Kasteelkelder:
De middeleeuwse kasteelkelder beschikt over indrukwekkende gewelven en biedt plaats aan 60 personen. Door de intieme sfeer is het de
ideale ruimte voor een gezellige proeverij, inspirerende workshop, heerlijk diner of bruisend feest.
Hoofdburcht - buitenzijde:
Bij mooi weer kan een ruimte in het kasteel worden gecombineerd met het terras en de kasteelkelder op de Hoofdburcht.
Alle ruimten kunnen zowel los als in combinatie worden gebruikt.
Bespreek uw wensen met het kasteel.

Catering
De huiscateraar van het kasteel kan de catering verzorgen tijdens het congres of vergadering. Wij bespreken graag met u de
mogelijkheden.

Bij dit Congresarrangement op een Kasteel is inbegrepen:
Ontvangst van een half uur met koffie/thee en kasteelgebak in de ontvangsthal
Zaalhuur van de beschikbare zalen
Lunch in het koetshuis
Gebruik Habsburgerzaal voor 4 uur
Gebruik van audiovisuele middelen, zoals: geluidsapparatuur, draadloze microfoons, beamer met scherm, laptop en revers microfoon.
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Blocnotes en pennen
Draadloos internet
Na afloop een drankje in het koetshuis

Prijs: € 56,90 p.p. op basis van minimaal 50 personen
Het arrangement is geldig tussen 9.00-18.00 uur.
Dit arrangement kunt u uitbreiden met onbeperkt mineraalwater en frisdranken en een warme hartige snack voor in de middag voor € 11,50
p.p.
U kunt voor € 2,50 per auto parkeren bij het kasteel.
De prijs van dit Congresarrangement is geldig tot en met 31 december 2022 met uitzondering van de feestdagen.
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