THEATERHOTEL ALMELO
• CENTRALE LIGGING
• GOEDE
PARKEERGELEGENHEID
IN DIRECTE OMGEVING
• 18 MULTIFUNCTIONELE
ZALEN EN VOLLEDIG
UITGERUSTE
BOARDROOMS
• 196 RIJK UITGERUSTE
KAMERS EN SUITES

Wijkt u liever uit naar buiten? Dat kan.
Wij hebben de beschikking over
een unieke buitenlocatie midden in de
Twentse natuur. De setting is anders,
de service hetzelfde.

VERGADEREN & CONGRESSEN

• AUDIOVISUELE
MIDDELEN
• VIER VERGADERHAMERS KWALIFICATIE

‘Alles is naar wens geweest en
prima geregeld door jullie tijdens onze
meerdaagse vergadering! Al met al
twee geslaagde dagen en hopelijk
kunnen wij in de toekomst vaker wat
voor elkaar betekenen.’ - URENCO

Theaterhotel Almelo biedt een inspirerende omgeving waar de mogelijkheden eindeloos zijn...
Wij hebben het specialisme in huis om te faciliteren bij elk denkbare vergadering, brainstormsessi of (meerdaags)
congres, zelfs op locatie. Diverse zalen, moderne technische snufjes, catering en verschillende faciliteiten: u vindt
bij ons alles onder één dak. Dat maakt het Theaterhotel een bijzondere locatie in het hart van Almelo. Wij helpen u
graag bij het samenstellen van zowel kleinschalige vergaderingen als internationale congressen en speelt daarbij
vanzelfsprekend in op uw behoeften en wensen.
Onze achttien multifunctionele zalen – met een uiteenlopende capaciteit van 2 tot 840 personen – zijn van alle
gemakken voorzien en bieden zelfs de mogelijkheid om te vergaderen op afstand. Zo haalt u het beste uit uw
meeting of kennisoverdracht.
Tip! Combineer uw vergadering of congres met een spetterende theatervoorstelling in onze theaterzaal. Ook kunt u
bij ons blijven overnachten in één van onze rijk uitgeruste hotelkamers of suites. Met alle facetten in huis, bent u bij
Van der Valk Theaterhotel Almelo in goede handen.

Combineer uw vergadering met een
workshop, overnachting of voorstelling.
Meer informatie vindt u op www.theaterhotel.nl/events

• WIFI

• GREEN KEY GOLD
GECERTIFICEERD
• UNIEKE BUITENLOCATIES
• 3 RESTAURANTS
VAN LUNCH TOT DINER

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

Hotel • Restaurant • Theater • Zalen • Congres
Schouwburgplein 1 • 7607 AE Almelo • 0546 803 000 • events@theaterhotel.nl • www.theaterhotel.nl

VERRASSEND
VERGADEREN
VANZELFSPREKEND
VAN DER VALK
THEATERHOTEL ALMELO

ZAALHUUR
Onderstaande prijzen zijn ter indicatie. Wanneer u op zoek bent naar een meerdaags evenement of een
combinatie van zalen gaan we graag met u in gesprek om een voorstel op maat voor u samen te stellen.

Naam v/d zaal

1 dagdeel

2 dagdelen

3 dagdelen

Theaterzaal

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

Beethoven

€ 750,00

€ 1.290,00

€ 1.950,00

Beethoven 2

€ 375,00

€ 645,00

€ 975,00

Beethoven 3

€ 375,00

€ 645,00

€ 975,00

Amadeus

€ 325,00

€ 605,00

€ 775,00

Ravel

€ 325,00

€ 605,00

€ 775,00

Verdi

€ 150,00

€ 225,00

€ 295,00

Boardroom*

€ 90,00

€ 150,00

€ 175,00

Wim Kan 1*

€ 175,00

€ 265,00

€ 325,00

Wim Kan 2*

€ 150,00

€ 225,00

€ 295,00

Heyermans

€ 175,00

€ 225,00

€ 295,00

Vondel

€ 150,00

€ 225,00

€ 295,00

Bredero*

€ 90,00

€ 150,00

€ 175,00

Mysterie

€ 150,00

€ 225,00

€ 295,00

*Deze zalen zijn voorzien van flatscreen TV, waarop u uw laptop kunt aansluiten.
Deze prijzen zijn ter indicatie, inclusief btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen.

VERGADER-

ARRANGEMENTEN
Graag luisteren wij naar uw wensen en verzorgen wij
geheel vrijblijvend een offerte op maat.

4-uursarrangement
•
•
•
•
•
•

Onbeperkt koffie, thee en ijswater
Volledige assortiment aan frisdranken
Kladblokken, pennen, vergadermints en koekjes
Flip-over met stiften
Beamer met scherm
Draadloos internet
Prijs: € 14,00 p.p.

8-uursarrangement
•
•
•
•
•
•
•

Onbeperkt koffie, thee en ijswater
Volledige assortiment aan frisdranken
Uitgebreid lunchbuffet*
Kladblokken, pennen, vergadermints en koekjes
Flip-over met stiften
Beamer met scherm
Draadloos internet
Prijs: € 32,00 p.p.

12-uursarrangement
•
•
•
•
•
•
•
•

Onbeperkt koffie, thee en ijswater
Volledige assortiment aan frisdranken
Uitgebreid lunchbuffet*
Driegangendiner bij restaurant De Sociëteit
Kladblokken, pennen, vergadermints en koekjes
Flip-over met stiften
Beamer met scherm
Draadloos internet
Prijs: € 69,00 p.p.

*Indien u met minder dan 20 personen vergadert,
behouden wij de vrijheid om lunch uit te serveren.

