
 

Prijzen vergaderarrangementen 2022 Hotel Astoria 
 

8 uurs vergaderarrangement: 

Dag vergadering vanaf €50,00 per persoon, inclusief onderstaande verzorging: 

·  Ontvangst met koffie/thee en een lekkernij 

·  Uitgebreid lunchbuffet met warme en koude gerechten 

·  Verzorging van koffie, thee, water en versnaperingen gedurende het overleg 

·  Schrijfblok, pen, flip-over, whiteboard en overheadprojector in de vergaderzaal 

Er is een mogelijkheid de dag af te sluiten met een hapje en drankje aan de bar. Ook kunt u gebruik 
maken van een diner. De prijs van het vergaderarrangement is dan vanaf €75,00 per persoon. 

36 uurs vergaderarrangement: €180,- p.p. 

Twee dagen vergaderen inclusief een overnachting en onderstaande verzorging: 

·  Ontvangst met koffie/thee en een lekkernij 

·  Twee maal een uitgebreid lunchbuffet met warme en koude gerechten 

·  Verzorging van koffie, thee, water en versnaperingen gedurende het overleg 

·  Schrijfblok, pen, flip-over, whiteboard en overheadprojector in de vergaderzaal 

·  Luxe drie gangendiner “Menu van de chef” 

·  Overnachting met uitgebreid ontbijtbuffet 

  



 

 

48 uurs vergaderarrangement: €305,- p.p. 

Drie dagen vergaderen inclusief twee overnachtingen en onderstaande verzorging: 

·  Ontvangst met koffie/thee en een lekkernij 

·  Drie maal een uitgebreid lunchbuffet met warme en koude gerechten 

·  Verzorging van koffie, thee, water en versnaperingen gedurende het overleg 

·  Schrijfblok, pen, flip-over, whiteboard en overheadprojector in de vergaderzaal 

·  Twee maal een luxe drie gangendiner “Menu van de chef” 

·   Twee maal een overnachting met uitgebreid ontbijtbuffet 

Alle prijzen zijn inclusief zaalhuur en BTW en gebruik van parkeergarage. 

Bij alle arrangementen zijn extra snacks ( € 7,75 p.p.), lunches ( € 18,00 p.p.)  
en diners ( € 35,00 p.p.) bij te boeken. Dit vernemen wij graag van te voren,  
evenals speciale dieetwensen. 

Meerdaagse arrangementen zijn exclusief € 2.22 verblijfsbelasting p.p.p.n. 

De huur voor een sub ruimte bedraagt, inclusief gebruik van flip-over  
en overheadprojector met scherm, € 285,- per dag excl. 21 % BTW. 

Audio- en videoapparatuur zijn op aanvraag leverbaar.  
De volgende apparatuur is optioneel en tegen meerprijs verkrijgbaar: 

Beamer, inclusief scherm € 75,- per dag excl. 21% BTW 

Laptop, 1024 kb Ram € 75,- per dag excl. 21% BTW 

Al onze kamers zijn comfortabel uitgerust met single/twin bedden, flatscreen, bureau en föhn op de 
badkamers. In het hele hotel beschikt u over een gratis WiFi verbinding. 

    
   


