CORONAPROOF VERGADEREN
Vergaderen aan het strand met uitzicht over zee!

Een vergadering op het strand is een belevenis en zorgt voor ontspanning, inspiratie en is
daardoor extra productief! Het strand, het geluid van de zee en de relaxte sfeer helpen je
om even helemaal los te komen van de drukte van alledag! Een frisse neus halen tijdens
je meeting? Loop de vergaderruimte uit en je staat direct op het strand. Even lekker
uitwaaien tijdens een stevige strandwandeling en je kunt weer vol nieuwe energie aan
de slag. Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.
Vergaderarrangement inclusief lunch (8 uur) - € 44,50 p.p.
−
Ontvangst met een Zeeuwse bolus
−
Onbeperkt kannen koffie / thee en flessen water op tafel
−
Zoetigheden op tafel
−
Lunch met huisgemaakte soep, luxe belegde broodjes 2 p.p. (vis/vlees/vegetarisch),
twee seizoensalades en handfruit
−
Borrelplank als vergadersnack in de middag
−
Gebruik van WiFi, flipover en LCD televisiescherm
Vergaderarrangement inclusief lunch en diner (8 uur) - € 69,50 p.p.
−
Ontvangst met een Zeeuwse bolus
−
Onbeperkt kannen koffie / thee en flessen water op tafel
−
Zoetigheden op tafel
−
Lunch met huisgemaakte soep, luxe belegde broodjes 2 p.p. (vis/vlees/vegetarisch),
twee seizoensalades en handfruit
−
Borrelplank als vergadersnack in de middag
−
3-gangen keuzediner
−
Gebruik van WiFi, flipover en LCD televisiescherm
Aandachtspunten:
−
De arrangementen zijn inclusief gebruik van onze aparte ruimte volgens dagdelen;
−
De arrangementen zijn voor minimaal 6 personen en maximaal 15 personen;
−
De vergaderopstelling staat op 1,5 m afstand van elkaar;
−
Consumpties tijdens de lunch en/of het diner zijn op nacalculatie;
−
Vergaderingen zijn alleen te reserveren i.c.m. een lunch en/of diner;
−
U kunt een vergadering ook combineren met een strandactiviteit.
Enkele suggesties zijn: beachvolleybal, beach hockey, boerenstrandgolf, katapult bouwen,
discgolf, meerkamp en yoga.

