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Welkom in
Apeldoorn!
Royaal en in het groen
De centrale ligging in Nederland,
de perfecte combinatie van een
stedelijke omgeving met de natuur
van de Veluwe en het aanbod
van inspirerende locaties maken
Apeldoorn tot een ideale uitvalsbasis.
Duurzaam vergaderen, moderne
faciliteiten, service op topniveau en
volop overnachtingsmogelijkheden;
je bent in Apeldoorn aan het juiste
adres.
In en rondom Apeldoorn bevindt zich
een groot aantal karakteristieke en
bijzondere locaties die geschikt zijn
voor zakelijke evenementen. Veel
van deze locaties kennen een lange
historie met het koninklijk huis, maar
ook vind je er bijvoorbeeld historisch
zendstation Radio Kootwijk, het
industriële terrein van de voormalige
Zwitsal fabriek, multifunctioneel
sportcomplex Omnisport en het
duurzame congrescentrum van de
Apenheul.
Kortom: Apeldoorn is royaal, groen
en gastvrij.
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Wie zijn wij
en wat bieden wij?

1. Vraag je congres (vanaf 50 personen) aan via
www.apeldoorncongresstad.nl
2. Wij analyseren jouw wensen
3. Wij maken een selectie qua passende locaties
4. Wij vragen daar beschikbaarheid en prijzen op

Op zoek naar een locatie voor een
(meerdaags)
congres,
meeting,
bedrijfsuitje of event in Apeldoorn?
Wij helpen je graag verder! Want
met onze kennis en brede aanbod
aan locaties, zit er altijd een
geschikte locatie bij voor jouw
zakelijke bijeenkomst.

•
•
•

•
Joyce van Rijkom en Anouk
Timmer van Apeldoorn Partners congressen kennen de stad als geen
ander en helpen je dan ook graag
met:
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Meedenken en adviseren over
de best passende locaties
Opvragen van beschikbaarheid
en offertes, plaatsen van opties
Advies
en
reserveringen
voor het hele programma,
zoals
overnachting,
diner,
teambuilding en activiteiten
Een site-visit bij één of
meerdere locaties.

En dat allemaal kosteloos, om jouw
zakelijk evenement tot een succes
te maken!

5. Jij ontvangt een offerte o.b.v. 3 passende locaties
6. Jij maakt een keuze & ontvangt bevestiging
7. Wij stappen er tussenuit
8. De locatie neemt rechtstreeks contact op met jou

Ervaringen met Apeldoorn Partners - congressen
Itannex Almelo:
‘Voor ons bedrijf Itannex hebben we
verscheidene keren contact gehad
met Apeldoorn Congresstad. Het
contact met Joyce was altijd erg
prettig. Ze handelde alles vlot en
netjes af. Wij hoefden alleen maar
aan te geven wat onze wensen
waren. Op basis daarvan zocht ze
locaties voor ons op.
Het enige wat wij dan nog moesten
doen was aangeven welke keuze
we hadden gemaakt, Joyce regelde
dat de gekozen locatie contact
opneemt om de details rechtstreeks
af te kunnen stemmen. De andere
voorgestelde locaties werden door
Joyce dan netjes geannuleerd.
Echt top geregeld! Een aanrader
voor als je een geschikte locatie
zoekt en waarbij je ontlast wordt

door Apeldoorn Congresstad.
Ze denken actief mee en helpen
je graag op weg naar een mooie
locatie!’
Anoniem:
‘Apeldoorn Congresstad is een
uitkomst als je een locatie zoekt
voor een bijeenkomst of evenement.
Er wordt goed meegedacht en er
worden zo nu en dan verrassende
locaties voorgesteld. De mensen van
Apeldoorn Congresstad reageren
altijd erg snel, ook heel fijn vooral als
je op korte termijn iets zoekt. En er
worden alleen locaties aangeboden
die ook gelijk te boeken zijn. Dus:
je hoeft niet meer zelf te zoeken
en dat scheelt enorm veel tijd en
energie!’
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Vuurkorf
meetings
Samenkomen op een unieke manier
in de buitenlucht: we ontmoeten
elkaar graag live. Buiten bijpraten,
vergaderen of eindelijk dat jubileum
van je collega vieren met een borrel.
Waar kan dit beter dan in Apeldoorn,
waar volop ruimte is om samen te
komen. Buiten in de natuur, genieten
van een drankje bij de vuurkorf. Of
wat dacht je van een (teambuilding)
workshop bij een vuurtje? Boek
een vuurkorfsessie en vul je
programma aan met het roosteren

van marshmallows of broodjes. Een
houthakkers- of barbecueworkshop
of een afsluitende borrel na die
intensieve meeting die jullie net,
buiten, onder de stretchtent hebben
gehouden.
Een vuurkorfsessie met ruimte
om je heen in de buitenlucht:
neem contact op met ons voor de
mogelijkheden.

Een vuurkorfsessie met ruimte om je heen
in de buitenlucht!
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De locaties voor jouw
congres of evenement

Nergens anders vind je
zoveel diversiteit in locaties
als in Apeldoorn. Jouw
congres of event tussen
de apen, in een wielerbaan,
paleistuin, pretpark, theater
of toprestaurant? Het kan!
Ontdek onze royale locaties
midden in het groen van de
Veluwe.
10
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Apenheul
Apenheul is een unieke locatie
voor congressen en evenementen.
Jaarlijks vinden hier zo’n 300
bijeenkomsten
plaats.
Aan
de rand van Apenheul ligt De
St@art: één van de meest duurzame
congreslocaties van Nederland. Maar
ook in Apenheul zijn unieke locaties
voor bijeenkomsten te vinden!
Middenin Apenheul, verscholen
in het groen, ligt Kambizuri. Deze
sfeervolle lodges kijken uit op het
grootste gorilla-eiland ter wereld.
Een unieke locatie, die populair
is onder (familie)gezelschappen
en regelmatig wordt ingezet
voor
teambuildingbijeenkomsten,
workshops en trainingen. Beide
locaties
liggen
centraal
in
Nederland, op slechts een uurtje

Capaciteit
binnen
900
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Capaciteit
buiten
250

rijden vanaf Amsterdam. Bovendien
zijn bijeenkomsten in het park
uitstekend te combineren met een
bezoek aan de apen!
In Apenheul maken we elk evenement
of congres uniek. Dit doen we door
er een persoonlijke én inhoudelijke
invulling aan te geven. We zorgen
ervoor dat de locatie en het thema
van jouw dag goed op elkaar
aansluiten. Verschillende Apenheul
Experts verzorgen bijvoorbeeld
regelmatig een inspirerende lezing
over hun vakgebied. Natuurlijk met
apen als inspiratiebron! Van apen
valt namelijk veel te leren als het
gaat om bijvoorbeeld leiderschap,
zakelijke relaties of communicatie.

Restaurant
beschikbaar

“Veel positieve reacties ontvangen na onze gezamenlijke kick off.
Zeer goed verzorgd door Apenheul, met perfecte faciliteiten en
ontzorging, een inspirerende sessie van Apemanagement en een
ontspannen buitendeel. Een middag met inhoud, nieuwe inzichten en
een ontspannen ontmoeting met elkaar. Kortom; goed bevallen!”
Mazars

Bar
beschikbaar
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Bilderberg
Hotel De
Keizerskroon
“Bij Bilderberg Hotel De Keizerskroon verstaan we de kunst om
u en uw gasten het gevoel te geven dat u welkom bent.
Welkom in Apeldoorn!”
Frans van de Laak - General Manager

Bilderberg Hotel De Keizerskroon
is een ideale congreslocatie voor
congressen tot 250 personen. Het
hotel, tot in de jaren ’60 eigendom
van de koninklijke familie, heeft
een rijke historie en draagt service
en persoonlijke aandacht nog altijd
hoog in het vaandel!
De ligging van Bilderberg Hotel
De Keizerskroon is uniek; het hotel
ligt naast Paleis Het Loo dat na
een grondige renovatie in 2022
de deuren weer opent. Dat geeft
ons de mogelijkheid het paleis ook
aan jou en jouw gasten aan te
kunnen bieden voor een rondleiding,
een lunch in de Paleistuinen of
een uitgebreid diner in een van
de balzalen bijvoorbeeld. Ook is
Bilderberg Hotel De Keizerskroon
goed te bereiken via de A1 en A50
en kun je gratis parkeren voor het
hotel.

Capaciteit
binnen
250
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Restaurant
beschikbaar

Wij denken graag met je mee over
jouw bijeenkomst. Op basis van
je wensen weet De Keizerskroon
de verwachtingen van gasten
te overtreffen door middel van
proactieve service, persoonlijke
aandacht en royale verzorging. Zo is
er voor en tijdens jouw bijeenkomst
één vast aanspreekpunt die met je
meedenkt en altijd bereikbaar is. Dit
om jouw bijeenkomst zo succesvol
te laten verlopen.

Bar
beschikbaar

Overnachten
mogelijk
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Charme
Hotel Oranjeoord

“Het voelt altijd als thuiskomen bij Hotel Oranjeoord!”
Ilona Pel - salesmanager

Hotel
Oranjeoord
is
een
sfeervol driesterrenhotel in het
monumentendorp Hoog Soeren, het
hoogste punt van de Veluwe. Het
hotel ligt te midden van de bossen
en de landerijen van natuurreservaat
“De Kroondomeinen”, op enkele
kilometers van Apeldoorn. Het uit
1898 daterende hotel was ooit nog
koninklijk bezit.

Capaciteit
binnen
500
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Capaciteit
buiten
2500

Hotel Oranjeoord biedt bezoekers
alle mogelijke rust en comfort, met
35 moderne/klassieke kamers, acht
verschillende vergaderruimten, een
restaurant, bar en verschillende
terrassen met vrij uitzicht. Uniek
aan Hotel Oranjeoord zijn de
verschillende
buitenlocaties,
geschikt voor o.a. bruiloft, zakelijke
meeting of barbecue.

Restaurant
beschikbaar

Bar
beschikbaar

Overnachten
mogelijk
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City Lounge
Voormalige kluizen en omringende
ruimten van een bankgebouw
zijn getransformeerd tot een
unieke locatie met een bijzondere
belevenis.

“Het leven is te kort om slechte wijn te drinken!”
Jan van de Kooi - eigenaar City Lounge

Hoe kan een dag bij
City Lounge er uit zien?
Je treedt de wereld van City
Lounge binnen en vergeet direct
waar je bent. De buitenwereld
verdwijnt even; deze dag wordt een
belevenis. Meteen bij de persoonlijke
ontvangst met een verse kop
koffie en zoete lekkernijen in de
Champagne Lounge voel je het al.
Voor het plenaire deel van de
dag staat de theateropstelling in
de Gouden Kluis al voor je klaar.
Het lunchen gebeurt uiteraard
ook op een bijzondere plek, de
Expeditie, waar vroeger de waarde
transportwagens het geld losten bij
de bank. Waar de dag begon sluit je
ook af; terug naar de Champagne
Lounge dus om onder het genot van
een lekker drankje te netwerken.
City Lounge Apeldoorn biedt
plaats aan groepen van 15 tot 300
personen, is eenvoudig te bereiken
via het openbaar vervoer en heeft
voldoende parkeergelegenheid in de
directe omgeving.

Capaciteit
binnen
300
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Restaurant
beschikbaar

Bar
beschikbaar
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“Prima vergaderaccommodatie dicht bij het centrum van Apeldoorn.
Mooie zalen die van alle gemakken voorzien zijn; fijn dat de catering in
huis geregeld is. Dankzij de centrale ligging goed bereikbaar met zowel
openbaar vervoer als eigen auto.”
Anoniem

CODA
Met een bibliotheek, museum,
archief en ExperienceLab is CODA
een bron van inspiratie op het gebied
van literatuur, kunst en erfgoed
– midden in het hart van de stad.
Ontdek de mooiste verhalen, beleef
de geschiedenis van Apeldoorn
en de Veluwe, proef van kunst en
cultuur, vind wat je zoekt en laat je
vooral ook verrassen door dat wat
je niet zocht.
CODA is tevens een prachtige
locatie
voor
je
vergadering,
bijeenkomst of evenement. Van
een kleine teammeeting met 5
personen tot een congres voor 400
deelnemers: CODA inspireert! Kies
de ruimte die het best bij je groep
of doel van de bijeenkomst past in één van onze vergaderzalen, ons
auditorium of (op de trappen) van
onze museumzaal. Meer weten over
de mogelijkheden of wil je met ons
van gedachten wisselen, neem dan
contact met ons op.

Capaciteit
binnen
400
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Restaurant
beschikbaar

Bar
beschikbaar
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Congrescentrum
Orpheus
Ervaar de kracht van aandacht
Met drie prachtige theaterzalen, acht
multifunctionele ruimtes en diverse
foyers is er in Congrescentrum
Orpheus alle ruimte voor jouw event
(tot 2.500 personen!). Live, hybride
of online: het professionele team
van Orpheus denkt mee, inspireert
en ontzorgt. Je bent verzekerd van
techniek op topniveau en catering
(uit eigen keuken) om van te
watertanden.
Met ruim 156 zonnepanelen op het
dak, draait RestaurantO55 volledig
op zonne-energie. En dat is slechts
één van de duurzame initiatieven.
Laat de flexibiliteit je verwonderen
en laat je verrassen door ‘de kracht
van aandacht’. Orpheus maakt jouw
event tot een onvergetelijke en
succesvolle beleving.

Capaciteit
binnen
2250
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Restaurant
beschikbaar

Bar
beschikbaar
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Het Nationale
Park De Hoge
Veluwe
De Hoge Veluwe: volop ruimte
en inspiratie
Effectief en energiek vergaderen
in een inspirerende omgeving?
Kom naar Het Nationale Park De
Hoge Veluwe: de ultieme locatie
voor een vergadering, heisessie of
teamuitje midden in de mooiste
natuur van Nederland. Moderne
ontvangstruimtes, heerlijke catering
en aansprekende activiteiten in een
prachtige omgeving.
Het Park Paviljoen
In het Park Paviljoen, in het
centrum van De Hoge Veluwe,
zijn vier compleet ingerichte zalen

Capaciteit
binnen
160
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Capaciteit
buiten
1000

beschikbaar voor groepen tot 160
gasten. Elke ruimte is zo ingericht
dat het jou en je gezelschap aan
niets ontbreekt; de hele dag verse
koffie en thee vanuit de foyer,
hoogwaardige audio- en visuele
middelen, schrijfwaren voor de
deelnemers en een trainerstoolkit.
Van workshop tot wild spotten
Maak je bezoek aan de Hoge
Veluwe compleet met één van de
groepsactiviteiten. Wild spotten,
een bezoek aan het Kröller-Müller
Museum, een creatieve of actieve
workshop in de natuur? Ons team
adviseert je graag.

Restaurant
beschikbaar
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Julianatoren

“Wij denken graag met u mee voor een bijeenkomst op maat.”
Corine Punt - PR & marketing Julianatoren

Hoe uniek is het om een product
presentatie,
bedrijfsuitje
of
bedrijfsfeest in een pretpark
met meer dan 60 attracties te
doen… Daar wordt nog lang over
nagepraat! Neem je gasten na
afloop van het formele deel mee
voor een ontspannen ronde door
het pretpark. Stap in de achtbaan of
draai een rondje in het Reuzenrad.
Het park biedt de mogelijkheid om
het pretpark exclusief voor jouw
bedrijf open te stellen. Er zijn diverse
arrangementen waaruit je een keuze
kunt maken. Uiteraard is er ook altijd
ruimte voor eigen wensen.
Is er ergens in Apeldoorn een
zakelijke bijeenkomst? De partners
en de kinderen zijn hier van harte
welkom.
Julianatoren, te gek!

Capaciteit
binnen
400
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Capaciteit
buiten
3000

Restaurant
beschikbaar
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Omnisport

‘Omnisport en met name alle medewerkers zijn uitermate dienstverlenend
en weten wat het is om klanten te “ontzorgen”. Altijd positief en
oplossingsgericht. Hele fijne partij om mee te werken.’
Lowlands Throwdown

Nederlands
grootste
indoor
sportlocatie heeft de zakelijke markt
verrassend veel te bieden. Er zijn
prachtige congresfaciliteiten en
grote eventzalen in een sportieve
ambiance. In het recent gerestylde
congresgedeelte kunnen congressen
van 50-500 personen worden
georganiseerd, waarbij iedere ruimte
uitkijkt over de indrukwekkende
wielerhal. Voor grotere groepen
kunnen de wielerhal en topsporthal
worden ingezet als plenaire ruimte.
Op het middenterrein van de wielerhal
is plaats voor 2200 personen in
theater opstelling en daarnaast
zijn er nog 5000 zitplaatsen op de
tribune.
De topsportlocatie leent zich
uitstekend
voor
bijeenkomsten
waarbij
thema’s
als
vitaliteit,
gezondheid
en
een
gezonde
levensstijl centraal staan. Je kunt de
bijeenkomst uitbreiden met een groot
scala aan workshops, al dan niet met
een sportief tintje. Wat dacht je van
een Olympisch kampioen als spreker
of wellicht wil je zelf eens een rondje
op de wielerbaan rijden tijdens een
baanwielrenclinic. Omnisport helpt je
graag je zakelijke doelen te bereiken!

Capaciteit
binnen
11.000
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Restaurant
beschikbaar

Bar
beschikbaar
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Paleis
Het Loo
Paleis Het Loo is een prachtige
locatie
voor
een
vorstelijke
ontvangst. Er zijn diverse ruimtes,
geschikt voor grote en kleine
gezelschappen met een uitgebreide
keuze aan cateringopties. Van
bruiloft of feest tot een groot
evenement, een passende locatie
vind je op Paleis Het Loo.
Door het paleis zijn er twee routes
beschikbaar: de Willem & Mary
route en de Oranjeroute die gaat
over de vertrekken uit de 19de en
20ste eeuw.

Capaciteit
binnen
200
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Capaciteit
buiten
200

Medio september zullen de balzalen
openen en begin 2023 de Grand
Foyer waar grootse ontvangsten
mogelijk zijn.
De barokke tuinen van Paleis Het
Loo met fonteinen, parterres en
de Colonnades vormen de ideale
locatie voor een uniek event.
Het
stallencomplex,
met
de
aanspanplaats en het restaurant de
Prins Hendrik Garage, vormt een
mooi geheel voor een evenement of
diner.

Restaurant
beschikbaar

Bar
beschikbaar
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Vergaderen in een ontspannende en inspirerende omgeving
met vriendelijk personeel en een uitstekende catering, dat doe
je op Parc Spelderholt. De studenten zorgen daarnaast ook
altijd voor een glimlach op ieders gezicht.

Parc
Spelderholt
Kasteel
Spelderholt
is
in
combinatie
met
Hotel
Spelderholt de geschikte locatie
voor (meerdaagse) evenementen,
vergaderingen, conferenties en
bedrijfsborrels. Naast het kasteel
ligt een unieke buitenlocatie de
Wildhut. Deze is zeer geschikt
voor outdoor activiteiten en
borrels in de buitenlucht.
De vernieuwde multifunctionele
zaal de Wildkamer beschikt over
een led scherm en een soundbar
met HD-camera en microfoons,
ideaal voor hybride meetings.
Op het landgoed is er een
stretchtent,
voorzien
van
heaters en verlichting. De
ideale plek voor jouw outdoor
vergadering, uitgebreide lunch
of een informeel diner.

Capaciteit
binnen
150
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Capaciteit
buiten
225

Restaurant
beschikbaar

Bar
beschikbaar

Overnachten
mogelijk
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Radio Kootwijk
Ooit een voormalig zendstation,
tegenwoordig een evenementenlocatie met een bijzondere karakteristieke uitstraling; Radio Kootwijk. Een imposant rijksmonument
van Staatsbosbeheer, gelegen in
een ruige omgeving en beschermd
natuurgebied.
De grote zenderzaal met de
karakteristieke tegelvloer vormt een
prachtig decor en biedt oneindig veel
mogelijkheden voor allerlei soorten
evenementen; van congres tot
netwerkbijeenkomst, een sit-down
diner, beurs etc. Daarnaast beschikt
de locatie over verschillende breakout ruimtes om te combineren met

Capaciteit
binnen
635
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Restaurant
beschikbaar

een groot event of om met een
kleiner gezelschap te vergaderen.
Evenementen kunnen geheel op
maat worden gemaakt en het team
Radio Kootwijk denkt graag met
je mee om het maximale uit jouw
bijeenkomst te halen.
Hier kan optimaal gebruik worden
gemaakt van binnen (het gebouw)
en buiten (de natuur). Het is het
‘totaalplaatje’ dat de bijzondere
beleving creëert waarmee bezoekers
na een evenement weer naar huis
gaan.

De rust, de ruimte en de natuur; het is ruimte die je raakt!

Bar
beschikbaar
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STOOM
STOOM is een van de weinig
industriële locaties in Apeldoorn,
gevestigd op het Zwitsalterrein.
STOOM heeft zijn naam te danken
aan het voormalige ketelhuis van
de Zwitsalfabriek waarin de locatie
gehuisvest is. De locatie biedt
uiteenlopende mogelijkheden voor
vergaderingen,
trainingssessies,
zakelijke
bijeenkomsten,
congressen,
livestreams
of
(bedrijfs)feest.
STOOM
heeft
3 ruimtes en voor grotere
bijeenkomsten gebruiken ze ook
“De Vlijt”; een mooie ruimte voor
ontvangst, lunch of subsessieruimte. STOOM is uniek, industrieel
en van alle moderne faciliteiten
voorzien
in
een
historische
omgeving met voldoende gratis
parkeergelegenheid.

Capaciteit
binnen
150
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Restaurant
beschikbaar

“STOOM is een fijne locatie om te vergaderen, het voelt als een goede
mix van zakelijk en “thuis”. Het is een mooie ruime vergaderzaal met alle
faciliteiten die je nodig hebt om goed te kunnen vergaderen en minstens
zo belangrijk: koffie/thee en catering zijn prima verzorgd! De eigenaren
doen hun uiterste best om het voor iedereen zo goed mogelijk te regelen
en zijn erg flexibel. Nog een bijkomend pluspunt: het is makkelijk te
bereiken met fiets en OV en parkeren is ook geen punt.
Dus zoek je een leuke locatie met een moderne zakelijke uitstraling,
dan heb je die nu gevonden!”
Anoniem

Bar
beschikbaar
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Tim Koldenhof
Events & Zwitsal
Zwitsal Apeldoorn is een unieke
evenementenlocatie. Op het terrein
rolden vroeger de eerste potjes
babyzalf van de band. De oude
fabriekshallen vormen nu het decor
voor nieuw ondernemerschap. Zo
geven een theaterschool, skatehal,
kringloopcentrum en bierbrouwerij
samen met andere bedrijven kleur
aan het terrein.
Zwitsal Apeldoorn is stads en
robuust. Het vele groen op het
terrein, het aangrenzende kanaal
en het uitgestrekte park zorgen
voor een vriendelijk tegenwicht.
De hippe en industriële hallen van
het Zwitalterrein zijn de geschikte
locatie voor elk event. Of je nu
op zoek bent naar een zakelijke
congreslocatie met subruimtes,
een
hippe
loods
voor
een
personeelsfeest of een industriële
vergaderlocatie om geïnspireerd te
raken. De Zwitsallocatie beschikt
over tal van mogelijkheden, voor
5 tot 2.000 personen. Groots of
kleinschalig. Binnen of buiten. Alles

Capaciteit
binnen
4.000
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Capaciteit
buiten
10.000

uitbesteed aan leveranciers die
het Zwitsalterrein op hun duimpje
kennen. Of met eigen leveranciers
en materialen: op het terrein kun je
alle kanten op. En wel zo handig: er
is volop gratis parkeergelegenheid
op eigen terrein.
Zwitsal Apeldoorn is een nieuw stuk
stad – op steenworp afstand van de
binnenstad én op 50 minuten rijden
van Amsterdam – waar altijd weer
iets valt te beleven. Volop ruimte
voor creativiteit op uniek industrieel
erfgoed.

Restaurant
beschikbaar

‘’Wat ik vaak terugkrijg van opdrachtgevers, is dat ze het onwijs prettig
vinden dat ze voor elk soort event kunnen bellen en we altijd weer een
locatie op maat en naar wens creëren. Wij doen niet aan standaard en
denken graag mee, zodat de bijeenkomst onvergetelijk wordt. En dat
zelfs een verplichte netwerkbijeenkomst plezierig wordt.”
Kiki Alberink - Eventmanager Tim Koldenhof Events

Bar
beschikbaar
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Van der Valk
Hotel Apeldoorn
Hotel Apeldoorn is de ideale
uitvalsbasis voor jouw zakelijke
bijeenkomst, feest of congres. Door
de gunstige ligging aan de A50 en
nabij de A1 is het hotel bijzonder
geschikt voor jouw evenement.
Naast de zestien multifunctionele
zalen beschikt Hotel Apeldoorn over
151 luxe hotelkamers, een
sfeervol restaurant en een zwembad.
Na afloop van jouw bijeenkomst kun
je nog even nazitten in de
moderne hotelbar of stoom afblazen
in de wellness of fitness. Het hotel
beschikt daarnaast over
gratis parkeergelegenheid. Als klap
op de vuurpijl heeft Hotel Apeldoorn
een zestien hectare grote
hoteltuin met vrije uitloop kippen,
varkentjes,
bijenstal
en
een
natuurspeeltuin.
Wij kijken ernaar uit je te mogen
verwelkomen in hét hotel op de
Veluwe!

Capaciteit
binnen
500

40

Capaciteit
buiten
500

Restaurant
beschikbaar

Bar
beschikbaar

Overnachten
mogelijk
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Van der Valk Hotel
Apeldoorn – de Cantharel
Midden op de Veluwe vind je het gastvrije en comfortabele Van der Valk
Hotel Apeldoorn - de Cantharel, een ideale uitvalbasis voor zowel zakelijke
als particuliere gelegenheden. Het hotel biedt met 157 sfeervolle hotelkamers,
diverse faciliteiten, zoals drie restaurants, hotelbar, eigen groentetuin,
fietsverhuur, wellnesstuin met binnen- en buitenzwembad, sauna’s,
beautysalon en fitness voor ieder wat wils.

Twintig multifunctionele vergader
ruimtes bieden ruimte voor groepen
van klein tot groot, met als hoogtepunt
Auditorium ‘De Hoge Veluwe’ die
zitplaatsen biedt voor 330 personen.
De aangrenzende ontvangstruimte
heeft gezellige zitjes en biedt talloze
culinaire mogelijkheden om jouw
gasten te ontvangen.
Zoek je een bijzondere vergader
locatie? Er zijn verschillende opties
zoals de Outdoor Tent en de intieme
Werkplaats. De Oudoor Tent is
beschikbaar van april t/m oktober.
Wil je tijdens je meeting een leuke
break organiseren? Denk dan eens aan
een wandeling met de boswachter,
mountainbikeclinic over de Veluwe,
een koetsrit of huifkartocht door
de prachtige omgeving of een
demonstratie van een valkenier. De
natuur heeft van alles te bieden voor
een inspirerende bijeenkomst!

Capaciteit
binnen
1.000
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Capaciteit
buiten
125

Restaurant
beschikbaar

Bar
beschikbaar

Overnachten
mogelijk
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Locaties
1. Apenheul

8

2. Bilderberg Hotel

10

1

Hoog Soeren

3. Charme Hotel Oranjeoord

9

4. City Lounge Apeldoorn

A50

15

5. CODA

Apeldoorn

6. Congrescentrum Orpheus
A1 7.

Teuge

14
13
6
5 4

3

De Keizerskroon

2

Het Nationale Park
De Hoge Veluwe		

8. Julianatoren		
Kootwijk
9. Omnisport			
10. Paleis Het Loo		

A1

16

12

Ugchelen

A1

Radio Kootwijk

11. Parc Spelderholt

11

12. Radio Kootwijk

A50
Lieren
Beekbergen

13. STOOM
14. Tim Koldenhof Events &
Zwitsal
15. Van der Valk Hotel Apeldoorn
16. Van der Valk Hotel Apeldoorn de Cantharel

7
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Hoenderloo

Loenen
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De inhoud van deze brochure is met de
grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle
informatie is aan (Corona) wijzigingen
onderhevig. Aansprakelijkheid t.a.v.
onvolledigheden of wijzigingen kan niet
worden aanvaard.

Overige praktische info?
Scan onderstaande QR code voor meer
handige informatie.
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