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8 uurs vergaderarrangement - Conference Package hele dag

Vergaderen nabij Schiphol
Dorint Airport-Hotel Amsterdam is als 4 sterren hotel welke ideaal gelegen is in de geluidsarme zone rond Schiphol Amsterdam Airport, dat
slechts op 5 km afstand ligt. Hierdoor is uw nachtrust gegarandeerd. Het Dorint is de ideale uitvalsbasis voor de zakelijke gast. Alle
hotelkamers hebben gratis WiFi en airconditioning.
Het hotel biedt 222 kamers, 10 conferentiezalen, lobbybar, restaurant, zwembad, sauna en stoombad, sportcentrum naast de deur en gratis
shuttlebus van en naar de luchthaven (van 04:40-01:15 uur).

Faciliteiten
In 1991 opende dit hotel voor het eerst haar deuren. De afgelopen jaren heeft Dorint Airport-Hotel Amsterdam ernaar gestreefd om de gast de
beste service en kwaliteit te geven. Het hotel beschikt over 222 kamers, waarvan 11 Executive kamers, 8 Conferentiesuites, 5 Suites. Al onze
kamers beschikken over airconditioning en hebben ADSL en gratis WiFi ter beschikking.Tevens beschikken de kamers over koffie- en thee
faciliteiten, een broekpers, haardroger, kluis, telefoon en flat screen tv.
Wij hechten veel waarde aan vrije tijd en ontspanning. Zo hebben wij voor uw gebruik 2 Imac computers in de lobby met gratis Internet.
Daarnaast is er in het hotel een zwembad, sauna en Turks stoombad aanwezig.

Ligging
Dorint Airport-Hotel Amsterdam is per auto goed bereikbaar, centraal gelegen naast de A9, afslag 7, Badhoevedorp. Het hotel beschikt over
ruime parkeergelegenheid. Per openbaar vervoer is het hotel te bereiken vanaf treinstation Schiphol met de gratis shuttlebus welke van en
naar het hotel rijdt tussen 04:40 ’s ochtends en 01:15 uur ’s nachts. Afstanden:
Amsterdam Schiphol Airport: 5 km
Snelweg A 4 (Schiphol – Den Haag): 1 km
Snelweg A 9 (Haarlem – Amstelveen): 1 km
Treinstation Amsterdam Schiphol: 5 km
Amsterdam centrum: 10 km
Haarlem: 14 km
Utrecht: 44 km
Den Haag: 53 km

Omgeving
Fietsverhuur (tegen een vergoeding)
Molen en museum: “De Molen van Sloten” / Kuiperijmuseum
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Amsterdam centrum met vele museum
Winkelen in Amsterdam, Hoofddorp, Amstelveen of Schiphol airport
Wandelen of sporten in het Amsterdamse Bos.
Luchthaven Schiphol

Bij dit 8 uurs vergaderarrangement is inbegrepen
Huur vergaderzaal
Gebruik van Beamer en scherm (op aanvraag)
Onbeperkt koffie, thee, mineraalwater en frisdranken gedurende de bijeenkomst
Gezonde welkomstsnack
Energy break in de ochtend
Lunch in het restaurant **
Energy Break in de middag
Vergaderkit
Flipboard
Gratis gebruik van internet (ADSL en WiFi)
Gratis gebruik van de shuttle bus van en naar Schiphol

Prijs € 59 p.p. op basis van minimaal 8 personen
** Vanaf 20 personen serveren wij een lunchbuffet Indien gewenst is het ook mogelijk om een overnachting bij te boeken.
De prijs van dit vergaderarrangement is geldig tot en met 31 december 2020.
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