
Hunnezaal <50 personen

Wat is er allemaal mogelijk?

U kunt bij ons terecht voor: 

• Bijeenkomsten van 2 tot 50 
personen

• Meerdaagse bijeenkomsten 
inclusief overnachten en leuke 
activiteiten in de buurt ter 
ontspanning

• Netwerkborrels tot 200 personen

• Recepties (bekijk onze speciale 
folder voor borrels!)

Hotel Bieze

Meerdaagse activiteiten?

Naast een sfeervolle locatie in 

restaurant Vlint21 biedt Hotel Bieze 

diverse vergaderzalen voor groepen van 

2 tot 50 personen. De 21 stijlvolle 

hotelkamers bieden ruimte voor 

groepen tot 45 personen. De centrale 

ligging tussen Assen, Groningen en 

Emmen maakt Hotel Bieze tot een 

waanzinnige locatie voor meerdaagse 

activiteiten. De natuurlijke omgeving 

midden in de Hondsrug zorgt voor rust 

en ontspanning.

Contact opnemen

T: 0599 745200
E: welkom@hotelbieze.nl
W: hotelbieze.nl & vlint21.nl

HOTEL BIEZE
Hoofdstraat 21

9531 AA BORGER

VERGADEREN

Bijeenkomsten 
bij Hotel Bieze & 
Restaurant Vlint21

Over ons!

Sinds 2015 zijn Pieter-Jelle en Elly uw 

gastheer en gastvrouw bij Hotel Bieze en 

Restaurant Vlint21. Samen met hun 

team van enthousiaste medewerkers, 

staan zij elke dag voor u klaar om uw 

bijeenkomst tot een succes te maken



3-uurs bijeenkomst

Bijeenkomsten

• Ontvangst met koffie en thee en lekkers

• Tijdens de bijeenkomst kannen koffie / 
thee en water op tafel

• Gratis gebruik van de beamer/scherm en 
flip-over

• Vanaf 12,50 p.p. 

Landelijke omgeving

Onze zalen zijn standaard voorzien van een 

beamer/scherm en flip-over. 

Gratis Parkeren

Wij bieden u de ruimte en de 

rust om uw bijeenkomst tot 

een succes te maken!

8-uurs bijeenkomst

• Ontvangst met koffie en thee en lekkers

• Tijdens de bijeenkomst kannen koffie / 
thee en water op tafel

• Gratis gebruik van de beamer/scherm en 
flip-over

• Uitgebreide lunch aan tafel geserveerd

• Vanaf 34,50 p.p. 

• Ontvangst met koffie en thee en lekkers

• Tijdens de bijeenkomst kannen koffie / 
thee en water op tafel

• Gratis gebruik van de beamer/scherm en 
flip-over

• Uitgebreide lunch aan tafel geserveerd

• Vergadersnack

• Twee-gangen diner

• Overnachting incl. ontbijt

• Vanaf 129,50 p.p. 

Heerenkamer 2 tot 12 personen

Wij bieden:

Dit is slechts een greep uit ons 
aanbod. Bel of mail ons gerust voor 
een passende offerte

24-uurs bijeenkomst 

Wij denken graag mee over de invulling. 

Wellicht een bezoek aan het grootste 

Hunebed van Nederland tijdens de lunch. Of 

een leuke activiteit met Eko tours.

Laat u verrassen!

Hunnezaal < 50 personen

Prijzen gelden vanaf 10 personen

Prijzen zijn exclusief zaalhuur


