
Ideaal voor
• Eén- of meerdaagse MT-, OR- en afdelingsvergaderingen
• Opleidingen en trainingen
• Heisessies
• Bedrijfsuitjes
• Kookclinics
• Bedrijfspresentaties

Landal Business Line biedt u multifunctionele businessbungalows met een royale ruimte 
waarin u kunt vergaderen, ontspannen én koken. Drie aparte, naastgelegen, bungalows 
bieden u overnachtingsruimte. Zoals u van Landal Business Line gewend bent, liggen de 
businessbungalows midden in de natuur met voldoende privacy. Een budgetvriendelijk 
alternatief voor vergaderingen, maar zeker ook voor teambuildings en heisessies.

Businessbungalow
Het informele alternatief voor vergaderingen
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Iedere businessbungalow beschikt over
• Een zithoek 
• Een vergaderruimte in boardroom-stijl (max. 12 pers.)
• Een keuken om bijvoorbeeld kookworkshops in te organiseren onder leiding van één van onze chefkoks
• Een groot terras met barbecuemogelijkheden
• Een unieke ligging in het bos voor actieve breaks 
• 3 naastgelegen 6-persoons-overnachtingsbungalows, met elk drie 2-persoonskamers met hotelservice 
• Internet, draadloos of via een netwerkkabel

Vergaderarrangementen
Wilt u voordelige vergaderen? Wij bieden u verschillende vergaderarrangementen.

• 4-uurs vergaderarrangement
• 8-uurs vergaderarrangement
• 12-uurs vergaderarrangement
• 24-uurs vergaderarrangement
• 32-uurs vergaderarrangement

Voor prijzen en voorwaarden verwijzen wij u graag naar onze website. 

Audiovisuele middelen
Beamer met scherm
Flip-over

Activiteiten
Uw vergadering kan worden uitgebreid met activiteiten in samenwerking met ons eigen professionele Fun en Entertainment team.

Kookclinic
Wij bieden de mogelijkheid om onder de leiding van onze chefkok een eigen kookclinic te organiseren.  
Informeer naar de mogelijkheden.

Overnachting
Wij bieden overnachtingsmogelijkheden van een basisovernachting tot een aangekleed verblijf in een luxe bungalow met 
sauna en solarium, inclusief ontbijt.

Locaties
Landal Heideheuvel
Hoge Bergweg 30
7361 GS Beekbergen

Landal Miggelenberg
Miggelenbergweg 65
7351 BP Hoenderloo

Landal Twenhaarsveld
Landuwerweg 17
7451 SP Holten

Informatie en reserveren 
Neem voor meer informatie en reserveringen contact op met 
Landal Business Line, tel. +31-(0)50-522 16 60 of via businessline@landal.nl
www.landalbusinessline.nl 
Volg ons op @Landalzakelijk

Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Landal 
Twenhaarsveld

Landal 
Miggelenberg Landal Heideheuvel

Buitengewoon zakendoen

https://twitter.com/Landalzakelijk

