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Meet in the Park - Inspirerend vergaderen of lunchen op een
landgoed in Vaals

Vergaderen op een kasteel - Wine & Dine
Vaals, het hoogste punt van Nederland, waar Nederland, België en Duitsland samenkomen. In het prachtige Limburgse heuvelland pronkt ons
15e eeuwse kasteel in al haar glorie. Luxe en stijl in een historische atmosfeer. Met allure VERGADEREN! Een schitterende locatie, on-top
service door de
Maître ‘B en een grote verscheidenheid aan vergaderruimtes; het prachtige landgoed van het Kasteel is de ideale locatie voor uw
vergadering, heisessie, teamevent, bedrijfsfeest of productpresentatie.
Kom deze zomer genieten op ons landgoed. Op het landgoed van Kasteel Vaalsbroek vergadert u wel heel erg cool. Onder unieke
boomsoorten of op een plek met net iets meer zonlicht, komen ideeën tot leven. Laat eens een andere wind waaien en kies voor het koelere
vergaderen op ons landgoed.

Meeting & Events
Onze locatie heeft 22 vergaderruimtes met een capaciteit tot 350 personen. Onze grootste vergaderruimte heeft een oppervlakte van 330m2
en beschikt over een eigen lounge. Alle ruimtes zijn voorzien van moderne audiovisuele middelen. Daarnaast beschikken we over 3
buitenterrassen welke toegang hebben tot onze kasteeltuin; een ideale plek voor recepties en barbecues.
De Maître B’ staat tot uw beschikking vanaf het moment dat u een aanvraag heeft, assisteert u bij de planning en biedt u ondersteurning op
locatie. Met een landgoed van 18 hectare kunt u bij ons ook terecht voor een ontspannende of juist sportieve (teambuilding) activiteit als
verrijking van uw meeting.

Culinair
Chef-kok Robert Levels laat u in ons restaurant “In de Oude Watermolen” kennismaken met Zuid-Limburg. Robert Levels is altijd werkzaam
geweest in de top-gastronomie van Nederland en heeft zijn sporen verdiend in diverse sterrenrestaurants. Zijn signatuur proeft u terug in elk
gerecht, van amuse tot dessert. Geïnspireerd door de omgeving en vol passie bereidt het team van Robert de mooiste gerechten met de
allerbeste verse biologische lokale producten

Faciliteiten
130 hotelkamers
22 vergaderruimtes tot 330 m2
Alle zalen zijn voorzien van daglicht
Mogelijkheden tot 1.250 personen
Wellness Centre met zwembad, sauna & fitness
350 gratis parkeerplaatsen
Gratis WIFI
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Geschikt voor themafeesten & events
Gelegen in het Limburgse Heuvelland

Bij dit Meeting in the Park is inbegrepen
Meet in the Park
Wordt het tijd voor een inspirerende sessie? Kom in ons kasteelpark op “acacia” stoeltjes vergaderen. “Out of the Box,” kunnen uw gasten
creatief bezig zijn en nieuwe ideeën vergaren. Wij verzorgen een mand met gekoelde drankjes en handfruit en plaatsen daarnaast een flipover in het park.
*Dit arrangement is geschikt voor maximaal 25 personen.
Picknick in the Park
Successen behalen gedurende het middagprogramma? Onderbreek uw meeting en doe nieuwe energie op tijdens de lunch. Onder het genot
van een gevulde picknickmand op een van de mooiste plekken van ons kasteelpark komen uw gasten helemaal tot rust. De mand is gevuld
met luxe belegde broodjes, foccacia’s, wraps, muffins, fruitsalade en sappen.
*Bij slecht weer wordt de Bilderberg Lunch in restaurant de ‘Kruidentuin’ geserveerd.
BBQ
Niets is heerlijker dan samen met uw gasten terugkijken op een effectieve meeting. Zet de avond op een leuke en informele manier voort en
neem plaats op een van onze kasteelterrassen. Onze koks, die steengoed zijn in BBQ’en, zetten de BBQ graag voor u aan en laten uw
gasten het beste proeven. Proost op uw succes!
GPS verkenning
Laat uw gedachten even afdwalen, maar dwaal zelf niet af! Verken per GPS het landgoed van Kasteel Vaalsbroek met haar rijke historie,
unieke boomsoorten en nog veel meer… Wanneer uw team de GPS goed leest en alle posten ontdekt, kunnen alle vragen over het landgoed
worden beantwoord. Natuurlijk ontvangt u, voordat de wandeling begint, alle benodigdheden en een korte uitleg.
Kasteel Vaalsbroek; waar rust en ruimte nog normaal is……
Prijzen op aanvraag
De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2021 en is op basis van beschikbaarheid.

Meet in the Park - Inspirerend vergaderen of lunchen op een landgoed in Vaals

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 2/2

