THEATERHOTEL ALMELO
• 196 RIJK UITGERUSTE
KAMERS EN SUITES
• 3 RESTAURANTS

BEDANKT VOOR UW INTERESSE IN DE MOGELIJKHEDEN
VAN THEATERHOTEL ALMELO
Bijzonder overnachten
Het Theaterhotel heeft 196 rijk uitgeruste kamers en (business)suites, allen voorzien van viersterren comfort, met
een ligbad of separate douche, föhn, (laptop)kluis, minibar en televisie.
Culinaire veelzijdigheid
Houdt u van de Frans-Nederlandse keuken, tapas of een gegrilde steak? Het Theaterhotel heeft verschillende
restaurants De Sociëteit, Dock 19 Steaks & More en Tapas Solera, allen met een eigen identiteit, die garant staan
voor heerlijk eten en drinken.
Meeslepend theater
Het Theaterhotel biedt meer dan 100 voorstellingen per theaterseizoen in een sfeervolle authentieke zaal. Waar
grote namen en jonge talenten hun kunsten tonen op het toneel in verschillende vormen.cabaret en klassiek. Een
perfecte afsluiter voor uw vergadering of een unieke aanvulling op uw evenement.
Veelzijdige zalen en een congresaccommodatie
Met ruim achttien multifunctionele zalen, waaronder een theaterzaal met ruim 800 stoelen, is het Theaterhotel
uiterst geschikt voor iedere gelegenheid: of u nu op zoek bent naar een locatie voor een groot congres of dat u een
meer intiemere setting wenst.
Catering op maat
Ook verzorgt het Theaterhotel catering op maat op de meest ondenkbare locaties. Kies uit één van onze arrangementen, zoals een barbecue-, stamppotbuffet of culinaire hapjes, of laat een menu op maat maken door onze kok.
Buitenlocaties
Wijkt u liever uit naar buiten? Dat kan. Wij hebben de beschikking over een unieke buitenlocatie midden in
de Twentse natuur en een boot in de haven van Almelo. De setting is anders, de gastvrije service hetzelfde.
Twente
Het Theaterhotel is gevestigd in het hart van Twente. Een unieke streek in Nederland dichtbij de Duitse
grens met glooiende akkers, smalle rivieren en niet te vergeten het charmante dialect.
Centrale ligging
Het Theaterhotel ligt op slechts vijf minuten rijden van de grote doorgangswegen A1 en A35. Er is een ruime overdekte parkeergelegenheid grenzend aan het Theaterhotel. met het openbaar vervoer is het Theaterhotel ook goed te
bereiken. Het hotel ligt op slechts tien minuten loopafstand van het treinstation.
In deze map vindt u slechts een greep van onze diensten. Heeft u specifieke wensen en wilt u die graag met ons
bespreken? Neem dan contact op via 0546 803 000 of events@theaterhotel.nl. Samen met u werken wij aan een
geslaagd evenement.

Meer informatie vindt u op www.theaterhotel.nl

• THEATER
• 18 MULTIFUNCTIONELE
ZALEN
• VERGADEREN EN
CONGRESSEN
• BEDRIJFSFEESTEN &
EVENTS
• TROUWEN
• ACTIVITEITEN &
WORKSHOPS
• CATERING OP MAAT
• UNIEKE BUITENLOCATIES
• HART VAN TWENTE
• CENTRALE LIGGING
• WIFI
• AUDIOVISUELE
MIDDELEN
• GREEN KEY GOLD
GECERTIFICEERD
• VIER VERGADERHAMERS KWALIFICATIE

Voor meer informatie
kunt u contact opnemen
met ons salesteam
via 0546 803 000 of
events@theaterhotel.nl.

THEATERHOTEL ALMELO
www.theaterhotel.nl

Verrassend vanzelfsprekend

Vanuit passie, expertise en
ervaringen kijken zij naar
verschillende mogelijkheden en houden daarbij
rekening met uw wensen.
Samen met hen komt u
tot een volledig voorstel
op maat.

www.dock-19.nl

www.desocieteit.nl

www.tapassolera.nl
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