GRAND HOTEL TER DUIN

VERGADEREN
AAN DE
ZEEUWSE KUST

GRAND HOTEL TER DUIN

VERGADEREN
AAN DE ZEEUWSE
KUST
Natuurlijke ruimte en rust!
Vergaderen, congres, trainingen en besprekingen in alle
rust. Niemand die u stoort, effectief vergaderen ten top! Dan
bent u bij Grand Hotel Ter Duin aan het juiste adres.
Gelegen op een unieke locatie biedt dit hotel alles onder één
dak. Van teambuildingsactiviteiten op eigen terrein tot
buiten vergaderen.
U kunt bij ons naast de diverse vergaderarrangementen ook
terecht bij onze Conference & Events Manager voor uniek
maatwerk. U kunt denken aan: buiten-sessies of
een uitgebreide culinaire invulling van het programma. In
deze brochure treft u onze diverse vergaderarrangementen
aan, al deze arrangementen zijn naar wens aan te passen.
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Perfecte nachtrust
Al onze 137 kamers en appartementen zijn uitgerust met
uitgebreide faciliteiten die zorgen voor een heerlijke nachtrust.
Parking
Wij hebben ruime bewaakte parkeermogelijkheid voor ons
hotel. Voor de zakelijke gast is de parking gratis!
Heerlijk genieten in onze Lobby bar
Voor een heerlijke lunch of aperitief kunt u terecht in onze
sfeervolle lobby bar. Onze barman maakt graag een mooie
Cocktail of een Gin-tonic met vers fruit voor u klaar.
Time to relax!
U kunt genieten van ons verwarmd binnenzwembad of heerlijk
ontspannen in de sauna. Voor de actieve gasten hebben wij een
ruim aanbod van fitness apparaten in de fitnessruimte staan.
Deze worden gratis aangeboden voor hotelgasten. Tegen
betaling bieden wij ook wellness behandelingen aan op aanvraag
en/of kunt u gebruik maken van de zonnebank.
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HOTELKAMERS
Het hotel beschikt over 137 charmant ingerichte kamers,
inclusief Comfort kamers, Luxe kamers, Superior kamers,
Luxe kamers met Sauna, Appartementen en een Familie
kamer. Alle kamers zijn uitgerust met de nodige faciliteiten.
Comfort kamers
Deze kamer biedt met een oppervlakte tot 40m² al een
heerlijke ruimte waar u zich snel thuis voelt. De badkamer
van deze kamer is qua niveau en grootte nagenoeg gelijk aan
die van de superior kamer. In deze kamer kunt u door de
aanwezigheid van gratis internet ook als zakelijke gast nog
even comfortabel werken.
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Luxe kamers (met sauna)
Met een oppervlakte tussen de 40-50 m² geniet u ook in uw
luxe kamer van de ruimte die Zeeland u te bieden heeft. Vanuit alle
drie de verdiepingen, heeft u ook alle luxe in uw kamer of op uw
(frans) balkon om heerlijk te ontspannen. Houdt u van de extra
ontspanning die een sauna kan geven, dan zijn er zelfs een
aantal luxe kamers die een eigen sauna hebben.
Superior kamers
Wilt u op het hoogste niveau genieten van een kamer met
een oppervlakte tot maar liefst 70 m², dan zit u in de superior kamer
letterlijk en figuurlijk goed. Want of u nu in een comfortabele stoel,
op een lekkere bank of op een grote chaises longues plaatsneemt, u
krijgt al snel het gevoel niet meer naar huis te willen!
Appartementen/ Familiekamer
Uniek in deze klasse van hotels is dat we de beschikking hebben
over een viertal appartementen en een familiesuite. Variërend van
70-105 m² en met heerlijke balkons en een uitzicht op de golfbaan.
De appartementen hebben een woonkamer, een keuken of
kitchenette, 2 slaapkamers en 1 of 2 badkamers zodat u maximaal
kunt genieten. De familiesuite bestaat uit 2 aan elkaar geschakelde
suites met 1 gezamenlijke badkamer
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KAMER FACILITEITEN
Comfortable twin Beds
Bureau
Ruime badkamer met inloopdouche
Gratis Wifi
Airco
Kluisje
Televisie
Frans of groot balkon
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ZAALOVERZICHT
Ons hotel beschikt over 4 grote vergaderzalen en 2
boardrooms. Deze 4 grote zalen zijn verbonden d.m.v. een
scheidingswand, hierdoor hebben wij de mogelijkheid van 2,
3 of 4 zalen ook een grote zaal te maken.
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Standaard zaaluitrusting
& Opstelling zoals u het wenst
& Flipchart & stiften
& Uitgebreid kantoorartikelen assortiment
& Beamer & Projectie scherm of
SMART Samsung LED scherm (55 inch)
& Blocnote & Pen
& Onbeperkt koffie/thee/ sappen en waters
& Vers fruit en snackjes
& High speed WiFi
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Vergaderen, één of meerdee dagen
8-72 uur
Inclusief:
• Ontvangst met koffie, thee en een zoete versnapering
• Huur van de plenaire zaal
• Gebruik van een flip-over & smart-tv
• Onbeperkt koffie, thee en meetingmints in de plenaire
zaal
• Gebruik van de docentenkit & persoonlijke schrijfset
• Gratis gebruik van onze Wi-Fi
• parkeren
• Lunchbuffet inclusief vruchtensappen en koffie/thee
• Drie-gangendiner van onze chef
• Een overnachting in een comfort kamer inclusief een
uitgebreid ontbijtbuffet
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BIG GREEN EGG BBQ
De Big Green Egg® is gebaseerd op de ruim 3000 jaar oude Aziatische kleioven, een
zogenaamde 'kamado'. In de vorige eeuw proefden de in Japan gelegerde
Amerikanen hoe smaakvol en sappig de gerechten waren die hierin werden bereid
en namen deze karakteristieke kleipot mee naar de Verenigde Staten om ook het
thuisfront van deze heerlijke bereidingswijze te laten genieten.
Bij Big Green Egg draait alles om smaak en kwaliteit. De smaak van de beste
producten die, door deze op de EGG te garen, een extra, zeer bijzonder en alom
gewaardeerd smaakaccent krijgen. De kwaliteit van leven, doordat de Big Green
Egg het mogelijk maakt om gezond en verantwoord te koken. Big Green Egg staat
mede hierdoor synoniem aan samen genieten van het beste dat de natuur ons
biedt.
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AANVULLING OP UW
ARRANGEMENT
Vitamine kick
Genieten van onze huisgemaakte smoothie & heerlijke fruitspiesjes. Een boost
van nieuwe energie! Wij serveren de smoothies in diverse smaken zoals bv.
banaan & sinaasappel, kiwi & ananas en rode bosvruchten.

Snack Break
Wij presenteren een uitgebreid assortiment hartige, zowel koude als warme
hapjes voor u en uw gasten. Dit kan met lekker weer op 1 van onze gezellige
terrassen of bij slecht weer in onze bar.

" After work drinks"
Gezellig met elkaar naborrelen. Wij schenken u en uw gasten 2 drankjes uit ons
Hollands assortiment en geniet van onze Tasty proeverij van diverse hapjes.

RESORT BAD BOEKELO

Wijnarrangement Grand Hotel Ter Duin
Wijnarrangement tijdens uw diner of lunch. Geselecteerde seizoens wijnen,
passend bij de gerechten tijdens uw lunch of diner.

Walking diner
Meerdere kleine gerechten uitgeserveerd in een informele sfeer. Altijd gezellig,
ideaal voor groot gezelschap. Voor ieders wat wils.

" On the go " pakketje
Lang onderweg? Wat dacht u van ons “On the go” pakketje. Deze kunt u zelf
samenstellen met bv. een drankje, vers fruit en een lekkere mueslireep. Extra
energie voor onderweg!
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TEAMBUILDING
Op het strand
Activiteiten Teambuilding
Het programma bestaat uit twee onderdelen, fun en
teambuilding. Bij beide onderdelen kunt u zelf aangeven
welke activiteiten u leuk lijken om te doen. In overleg zal er
gekeken worden of deze activiteiten geschikt zijn voor de
groep en gedaan kunnen in de tijd die er voor staat.
Strandspelen
Bij de fun onderdelen moet er zeker ook samengewerkt
worden om tot het beste resultaat te komen, maar het hoofd
motto bij deze onderdelen is PLEZIER . De activiteiten die
gedaan kunnen worden zijn o.a.: suppen, vliegeren en
blokarten.
Teambuilding
Bij de teambuildings onderdelen ligt de nadruk meer op het
samenwerken, voor het strand zijn er speciale activiteiten
geselecteerd.
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Klimbos " Westerschouwen"
Het klimbos " Westerschouwen " is uitermate geschikt voor
een teamuitje. Gezamenlijk een avontuur aan gaan op het
hoogteparcours. Er zijn verschillende routes met
verschillende moeilijkheden, dus voor ieder wat wils.
Het 4e parcours is het moeilijkste hoogteparcours met
diverse uitdagende hindernissen zoals o.a. de zwevende
brug, de tarzan jump en de trapeze bungee. Met als afsluiter
de vrije val; u springt gezekerd vanaf 8 meter naar beneden!
Voor de deelnemers gaan klimmen ontvangen ze een
uitgebreide instructie over ons veiligheids en
zekeringsysteem. U bent altijd gezekerd met het smartbelay veiligheidsysteem.
Ook kunt u hier mountainbiken op het mooiste parcours
van Nederland en zijn er GPS-wandeltochten beschikbaar.
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Zeilen
Als je in Zeeland bent dan is het heerlijk om ook eens op een
bemand schip op te stappen. Relaxen met een glas in uw
hand genieten van het opspattend water, de zeehonden en
de frisse zeelucht. Of juist actief draaien aan de lieren,
zeilhandelingen verrichten en spelen met de kracht van het
water en wind. Aan boord van de jachten is het voor elke
deelnemer een feest. Varen is luxe ontspanning in een
veilige omgeving. Verblijf op het water brengt vaart in zaak,
het verbindt en is goed voor de team kracht.
Specs:
Type schepen; Zeil- motorschepen (vanaf 15 mtr) en
traditionele zeilschepen.
Vaargebied: Nationaal Park Oosterschelde.
Inschepen: op elke locatie aan de Oosterschelde.
Minimale duur: 2,5 uur.
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PAR-3 GOLFBAAN, DRIVING-RANGE
Een prachtige, compacte 18-holes, par-3 golfbaan, voor
spelers van verschillende niveaus toegankelijk. Ideale baan
om uw 'korte werk', het chippen en putten, intensief te
oefenen. In een prachtige ambiance met waterpartijen,
bunkers, bossages en weilanden, loopt u ontspannen terug
naar het hotel, het "19e" hol!
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Neeltje Jans
De Deltawerken zijn beroemd in de wereld…
Nederland ligt voor meer dan de helft onder de zeespiegel.
Voor ieders veiligheid zijn de Deltawerken gebouwd om
herhaling van de watersnoodramp van 1953 te voorkomen.
Bij Deltapark Neeltje Jans kun je de geschiedenis opnieuw
meemaken: Van de watersnood tot en met de bouw van de
Deltawerken.
Exposities, films en de bezichtiging van de dam geven je een
indruk van de enorme kracht van het water. Zelfs vanuit
Amerika komen gasten de Stormvloedkering bezoeken.
Dagje uit? Kom naar het leukste waterpark van Nederland,
Deltapark Neeltje Jans in Zeeland.
Bron: Neeltje Jans
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CONTACT
Bas Veenstra

Lex Nouwen

Hotelmanager

Conference & Events

E: basveenstra@grandhotelterduin.nl

E: lexnouwen@grandhotelterduin.nl

M: +31 (6) 825 420 16

M: +31 (6) 309 676 86

T: +31 (0) 111655200

T: +31 (0) 111655200

W: www.sheetz.nl

W: www.sheetz.nl

Front desk
E: info@grandhotelterduin.nl
T: +31 (0) 111655200
W: www.sheetz.nl
Hogeweg 55
4328 PB, Burgh-Haamstede

