Dé vergaderlocatie
met meer waarden!
Hotel & Kasteel Spelderholt is een inspirerende vergaderlocatie gelegen
op een rustgevend landgoed in een prachtig bosrijke omgeving waar
gemotiveerde studenten met een beperking en gepassioneerde horecaprofessionals zorgen voor een onvergetelijke zakelijke bijeenkomst.

Dé vergaderlocatie
met meer waarden!
ONZE BIJZONDERE MISSIE BIEDT
KANSEN VOOR IEDEREEN!
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
vinden wij erg belangrijk. Hotel & Kasteel
Spelderholt hanteert een bijzonder vergaderconcept: wij bieden studenten met een (licht)
verstandelijke beperking een prettige leeromgeving waarin zij de kans krijgen om hun
zelfredzaamheid te vergroten. Begeleid door
professionals leren de studenten van Academie
Spelderholt tijdens een 3-jarig ontwikkelingstraject onder meer de gastvrije kneepjes van
het vak.
Op deze wijze dragen niet alleen onze medewerkers, maar ook al onze gasten (in)direct bij
aan de persoonlijke groei en ontwikkeling van
de studenten. De studenten zorgen voor een ongedwongen sfeer en geven een extra dimensie
aan elke zakelijke bijeenkomst. Onthaasten en
ontstressen gaat als vanzelf bij Hotel & Kasteel
Spelderholt!

DE IDEALE OMGEVING OM INSPIRATIE
OP TE DOEN
Voor iedere vergadering, training of congres is
de omgeving waarin deze plaatsvindt essentieel.
Onze unieke ligging op landgoed Spelderholt
biedt volop mogelijkheden voor ontspannen en
sportieve activiteiten.
Geniet in alle rust van het riante landgoed en
de kasteeltuin of een smakelijke lunch op ons
sfeervolle buitenterras. Maak een heerlijke
wandeling of fietstocht door de prachtige
bossen en langs de uitgestrekte heidevelden
in onze directe omgeving. Ontdek de mooie
natuur en spot de wilde dieren van de Veluwe.
Hotel & Kasteel Spelderholt is ideaal voor een
korte vergadering, originele teambuilding of
meerdaags congres.

Factsheet zalen
Zalen kasteel Plafondhoogte (m2) Totaal (m2) Daglicht School

Theater Receptie Diner Carré Cabaret U-vorm Board

Combinatie JonkheerJonkvrouwkamer

4

74

ja

35

80

80

50

30

36

26

30

Jonkheerkamer (los)

4

40

ja

16

40

28

18

20

20

16

20

Jonkvrouwkamer (los)

4

32

ja

12

35

28

18

20

20

15

20

Kasteelkamer		

5

70

ja

30

60

80

46

28

30

22

28

Prinsenkamer		

4

40

ja

16

35

32

18

22

24

18

22

Rosariumzicht		

3

40

ja

16

30

20

24

15

20

Weidezicht		

3

32

ja

20

25

20

24

14

20

Parczicht		

3

14

ja

6

12

10

8

8

10

Torenkamer		

3

16

ja

8

16

10

8

8

10

Zalen hotel

Plafondhoogte (m2) Totaal (m2) Daglicht School

Theater Receptie Diner Carré Cabaret U-vorm Board

Theater 		

3

150

nee

40

140

48

72

40

48

Foyer		

3

124

nee

32

90

40

72

35

40

Vijverzicht		

3

28

ja

18

30

24

18

20

24

Boszicht 		

3

28

ja

16

25

16

16

12

16

Voor mogelijkheden, beschikbaarheid en reserveringen belt u met 055-506 88 47 of stuurt u
een e-mail naar kasteel@parcspelderholt.nl

Vergaderarrangementen
Wij hebben een aantal standaard vergaderarrangementen samengesteld om u een idee te geven
van de mogelijkheden voor een (meerdaagse) bijeenkomst. Uiteraard kunnen wij deze arrangementen in overleg afstemmen op uw specifieke wensen.

4-UURS VERGADERARRANGEMENT				
• Onbeperkt koffie & diverse theesoorten, Spelderholtwater
• Break met diverse lekkernijen en handfruit
• Led-scherm of beamer / scherm
• Flip-over met papier & stiften
• Internet en wifi-verbinding
• Gratis parkeren

v.a. €14,- p.p.

8-UURS VERGADERARRANGEMENT
• Onbeperkt koffie & diverse theesoorten, Spelderholtwater
• Break met diverse lekkernijen en handfruit
• Uitgebreid lunchbuffet in ons restaurant
• Middagbreak met een energiek drankje
• Led-scherm of beamer / scherm
• Flip-over met papier & stiften
• Internet en wifi-verbinding
• Gratis parkeren

v.a. €32,50 p.p.

12-UURS VERGADERARRANGEMENT
• Onbeperkt koffie & diverse theesoorten, Spelderholtwater
• Break met diverse lekkernijen en handfruit
• Uitgebreid lunchbuffet in ons restaurant
• Middagbreak met een energiek drankje
• Als afsluiting een 3-gangen diner met keuze uit onze à la carte kaart
in het restaurant
• Led-scherm of beamer / scherm
• Flip-over met papier & stiften
• Internet en wifi-verbinding
• Gratis parkeren

v.a. €60,75 p.p.

Meerdaagse vergaderarrangementen
24-UURS VERGADERARRANGEMENT		
• Onbeperkt koffie & diverse theesoorten, Spelderholtwater
• Break met diverse lekkernijen en handfruit
• Uitgebreid lunchbuffet in ons restaurant
• Middagbreak met een energiek drankje
• Als afsluiting een 3-gangen diner met keuze uit onze à la carte kaart
in het restaurant
• Overnachting
• Uitgebreid ontbijtbuffet
• Led-scherm of beamer / scherm
• Flip-over met papier & stiften
• Internet en wifi-verbinding
• Gratis parkeren

v.a. €130,- p.p.

32-UURS VERGADERARRANGEMENT
• Onbeperkt koffie & diverse theesoorten, Spelderholtwater
• Break met diverse lekkernijen en handfruit
• Uitgebreid lunchbuffet in ons restaurant
• Middagbreak met een energiek drankje
• Als afsluiting een 3-gangen diner met keuze uit onze à la carte kaart
in het restaurant
• Overnachting
• Uitgebreid ontbijtbuffet
• Led-scherm of beamer / scherm
• Flip-over met papier & stiften
• Internet en wifi-verbinding
• Gratis parkeren

v.a. €162,75 p.p.

Gedurende uw verblijf kan ook een teambuilding element ingebouwd worden.
Binnen de meerdaagse arrangementen kan bijvoorbeeld kosteloos gebruik gemaakt worden van ons zwembad en
de fitnessruimte, de jeu-de-boulesbaan en onze midgetgolfbaan. In dat geval vragen wij u wel dit van te voren
te laten weten i.v.m. het tijdig reserveren en plannen van deze activiteiten. Daarnaast kunnen in samenwerking
met S.O.S. Events diverse teambuilding activiteiten worden georganiseerd.

Genoemde prijzen zijn exclusief zaalhuur. Prijspeil november 2019. Wijzigingen voorbehouden.

Hotel
Hotel Spelderholt is een 3-sterren hotel met in totaal
33 riante hotelkamers, verdeeld over 3 verdiepingen, met

•	Schitterende wandel- en fietsroutes over en langs het
landgoed

een strak en sfeervol interieur.

• Direct grenzend aan de oneindige bossen van de Veluwe

De kamers hebben uitzicht op de hertenweide, op

• Bar met lounge

Kasteel Spelderholt of op het bos. De kamers zijn alle-

• Mindervaliden toilet

maal te bereiken met de trap of met de lift. De meeste

• Midgetgolfbaan

kamers zijn voorzien van twee eenpersoonsbedden.

• Jeu-de-boulesbaan
• Fietsverhuur

Faciliteiten
• Gratis wifi op het hele landgoed

Het hotel beschikt over 4 ruime vergaderzalen,

• Fitness-/bewegingsruimte

waaronder het Theater met een podium en licht- en

•	Verwarmd zwembad en bubbelbad (32 graden);

geluidsinstallatie.

gebruik is o.b.v. beschikbaarheid
•	Ruim opgezet restaurant met open keuken en terras

Het Theater is geschikt voor groepen tot 150 gasten en

met dagelijks uitgebreide ontbijt,- lunch,- en diner-

is ook te gebruiken als beurs-/markt-/expositieruimte

mogelijkheden

(150m2).

Bereikbaarheid
Parc Spelderholt is zeer goed bereikbaar per auto en met
het openbaar vervoer.

-	Sla na 550 meter bij de verkeerslichten rechtsaf naar de
Engelanderweg.
-	Sla na 700 meter linksaf naar Spelderholt.

Met het openbaar vervoer, vanaf station Apeldoorn

-	Vervolg de weg.

-	Neem vanaf station Apeldoorn bus 43 of 91

-	Gearriveerd bij Parc Spelderholt.

richting Arnhem
-	Stap uit in Beekbergen bij Hotel De Smittenberg.

Vanaf de A50

-	Loop de Engelanderweg in.

-	Neem afslag 22, Hoenderloo richting Beekbergen.

-	Sla na 700 meter linksaf naar Spelderholt.

-	Ga de Arnhemseweg/N788 op richting Beekbergen.

-	Vervolg de weg. Gearriveerd bij Parc Spelderholt

-	Sla na 4,7 kilometer bij de verkeerslichten linksaf naar
de Engelanderweg.

Vanaf de A1

-	Sla na 700 meter linksaf naar Spelderholt.

-	Neem afslag 20, Apeldoorn-Zuid richting Beekbergen.

-	Vervolg de weg.

-	Sla rechtsaf naar de Kayersdijk.

-	Gearriveerd bij Parc Spelderholt.

-	Sla na 400 meter rechtsaf om op de Kayersdijk te blijven.
-	Ga na 30 meter linksaf, de Hansengraaf op.

Parkeren

-	Na 800 meter op de T-splitsing, rechtsaf slaan en de

Parc Spelderholt biedt voldoende gratis parkeergelegen-

weg vervolgen op de Tullekensmolenweg.
-	Sla na 1,3 kilometer linksaf naar de Arnhemseweg/N788.

heid. Bij aankomst op het landgoed zijn er aan de linker
en rechterkant twee ruime parkeerplaatsen.

Voor mogelijkheden, beschikbaarheid en reserveringen belt u met 055-506 88 47 of stuurt u een e-mail naar
kasteel@parcspelderholt.nl. Adres: Spelderholt 9, 7361 DA Beekbergen. www.parcspelderholt.nl

