
Prikkel uw     
  zintuigen

 De beste ideeën krijg je 
           bij Mennorode..
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Voor zakelijke boekers maken wij het met de speciale 
meeting packages extra makkelijk. Deze all-in arrangementen 
bevatten alles wat u nodig heeft voor een succesvolle 
bijeenkomst. Een ideale manier om uw budgetten te sturen.
Wij bieden u de volgende packages:

·  4-uurs meeting package

·  8-uurs meeting package

·  24-uurs meeting package

·  32-uurs meeting package

Naast meetings en overnachtingen is Hotel & Congrescentrum 

Mennorode ook uitermate geschikt voor evenementen, 

productpresentaties en klantendagen.

SLIM EN COMPLEET: 
MEETING PACKAGES!

INCENTIvES & EvENTS
Ook voor natuurlijke events, verrassende bedrijfsfeesten 

en inspirerende teambuildings staan wij graag voor u klaar.



Centraal in Nederland vindt u Hotel & Congrescentrum 
Mennorode. Een unieke locatie gelegen op de Veluwe waar u te 
midden van bossen en heide kunt genieten van pure gastvrijheid 
en onbegrensde mogelijkheden.

Hoewel Mennorode met haar groot aantal kamers en meeting rooms 

de grootste locatie van de veluwe is, ademt de locatie door haar 

ruime opzet en 10 hectare privé grond rust en ruimte uit. Mennorode 

is uitermate geschikt voor meetings & events alsook trainingen en 

incentives.

Ervaar het comfort van de recent gerestylde kamers en ruime zalen 

in combinatie met de lokaal geïnspireerde keuken en maak in 

samenwerking met onze partners actief kennis met de inspirerende 

veluwe!

Bent u op zoek naar een duurzame locatie 

voor een inspirerende bijeenkomst of een 

comfortabele overnachting? 

Graag verwelkomen wij u bij 

Hotel & Congrescentrum Mennorode.

WELKOM
· Centraal gelegen in Nederland

· 10 hectare groot park verscholen in de bossen

· 172 comfortabele hotelkamers

· Uitgebreide meetingfaciliteiten met 35 zalen

· Amfitheater

· Sfeervol restaurant

· Grand café met zonnig terras

· Inspiratielocatie De Luwte

· Fietsverhuur, tennisbaan, tafeltennis en biljart

· Aantrekkelijke teambuildingsmogelijkheden in 

  samenwerking met SOS Events

· Fiets- en wandelroutes

· Gratis wifi

· Green Key Gold

· Samenwerking met trainers netwerk

·

De comfortabele kamers van Hotel Mennorode 
zijn erop gericht om even te ontspannen tussen 
de intensieve meeting sessies door, maar ademen 
ook een goede rustige sfeer voor zelfstudie 
tijdens een actieve training.

De kamers beschikken over comfortabele boxspring- 

bedden, een zitgelegenheid, goede werkplek, bad-

kamer met douche en er is uiteraard gratis wifi. 

Mennorode biedt u de keuze uit:

·  Comfort Eenpersoonskamers

·  Economy Tweepersoonskamers

·  Comfort Tweepersoonskamer

OvERNACHTEN

Tijdens een meeting wilt u natuurlijk het hoogste rendement behalen. Of 

u nu een zakelijke bespreking of een creatieve brainstormsessie heeft, 

de locatie speelt een belangrijke rol. De ruimte, de rust en de omgeving 

maken Mennorode tot een uitermate geschikte meeting locatie.

·  35 zalen variërend voor 2 tot 350 personen

·  Totaalcapaciteit 1.500 personen

·  Alle plenaire zalen zijn multifunctioneel ingericht en

   beschikken over daglicht, beamer en wifi

·  Luxe meeting breaks

·  Lunches en diners bereid met veel aandacht en

   biologische ingrediënten

·  Audiovisuele ondersteuning op maat

·  Persoonlijke service gedurende uw verblijf

MEETINGS

Vergaderzaal    l x b x h   oppervlakte  U-vorm          cabaret  carré  theater     cirkel

HOOFDGEbOUW

Lucasgat A, b, C, D, E   7 x 10 x 3.00  70 m2   24          38   28  70  28

Lucasgat zalen gekoppeld  2  14 x 10 x 3.00  140 m2   34          68   42  120  50

Lucasgat zalen gekoppeld 3   21 x 10 x 3.00  210 m2   44          98   52  178  70

Lucasgat zalen gekoppeld 4   28 x 10 x 3.00  280 m2   50          128   78  230  90

Lucasgat zalen gekoppeld 5   35 x 10 x 3.00  350 m2   58          158   94  350  110

Plenaire zaal broodberg   10 x 6 x 2.85  60 m2   22          36   26  56  24

breakout broodberg (3x)   5 x 4 x 2.60  20 m2   -          -   8  -  8

Roode Heggen    7.5 x 6 x 2.50  45 m2   15         18   16  20  20

breakout Roode Heggen (7x)  5 x 4 x 2.50  20 m2   -         -   8  -  8

Plenaire zaal Solse Gat   12 x 6 x 2.50  72 m2   24         36   28  60  26

Plenaire zaal Groenendaal   11 x 7 x 2.65  77 m2   24         44   30  65  32

Hooge Duvel    12 x 6 x 3.50  72 m2   24         36   28 60  26

breakout Kroondomein  3 x 4 x 2,5  12 m2   -         -   8  -  8

Kroondomein    4 x 8.2 x 2.50  32.5 m2   -         -   16  -  -

Grote Zaal    11 x 12 x 5.00  132 m2   38         80   50  160  50

Kleine Zaal    15 x 6 x 2.40  90 m2   24         42   28  58  30

NIET IN HET HOOFDGEbOUW

Hindeloopen    9.5 x 6 x 3.50  57 m2  20        32  24 48 20

‘tLeesten A,C,D,E,F   7x7x3.00  49 m2  15        26  18 38 19

‘t Leesten gekoppeld E+F   14 x 7 x 3.00 98 m2  27       48  30 70 32

Amphitheater Kuilhegge   12 (diameter) 113 m2  -       -  - 80 -

Verbindingscentrum De Luwte 8.5 x 11 x 7.00 93.5 m2  20      40  24 70 20

· Flexibele service en ondersteuning

· Voldoende daglicht

· Inspirerende groene omgeving

· Met zorg bereide lunches en diners

· Gratis WiFi

De zalen van Hotel & Congrescentrum Mennorode zijn zeer 
divers en hierdoor bieden wij voor iedere groep een passende 
zaal. 

van een plenaire sessie in de Lucasgatzalen of een interactieve 

brainstormsessie in het, met prijzen onderscheiden, verbindings- 

centrum "De Luwte" bij Mennorode kunt u altijd rekenen op:

zALEN

DuuRzAME LOCATIE

Bij Mennorode respecteren wij mens en milieu, 

binnen en buiten de organisatie. Dit uit zich 

op de meest diverse manieren. Kom duurzaam 

ondernemen en vergaderen midden in de natuur; 

dat is toch waar de beste idee‘n ontstaan!


