Hotel Restaurant De Wapser Herberg ligt in het prachtige natuurgebied Het Drents Friese Wold,
aan de rand van het dorpje Wapse, en biedt een oase van rust
Het hotel restaurant is uitgebreid met een multifunctionele ruimte, die gebruikt kan worden voor ontbijt tot diner, maar ook uitermate geschikt is voor feesten.
Deze nieuwe entourage– grenzend aan het serrerestaurant en terras – staat garant voor inspirerende en ongedwongen bijeenkomsten.
Grote delen van de gevel bestaan uit glas, waardoor vrij zicht op de vijverpartij met klaterende waterval en achterliggende tuin is verkregen.
Er is een royale, goed verlichte parkeerplaats.

Plan uw training of vergadering in het mooie Drenthe!
Het hotel restaurant heeft veel te bieden om ontspannen te vergaderen of deel te nemen aan een cursus of training.
Om uw verblijf in ons hotel zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, staan we voor u klaar om u op gastvrije wijze
service te verlenen. Wenst u een vergaderarrangement met persoonlijke invulling?
Wilt u het vergaderarrangement aanvullen met verfrissende, inspirerende activiteiten of teambuilding?
Wij denken graag mee in een speciaal programma en maken een offerte op maat. Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden

Basisarrangement vergaderen
• Koffie/thee met Drentse stoet bij aankomst
• Gebruik van de zaal, met opstelling naar keuze
• Gebruik van beamer, Wi-Fi, flipover, stiften
• Onbeperkt koffie/thee tijdens bijeenkomst
• IJswater, koekjes en mints op tafel
(excl. consumpties)
€

17,50 p.p.

Dag vergadering met lunch
€ 32,50
Dag vergadering met lunch en diner
€ 56,50
1- daags vergaderarrangement
€ 95,00
Vergaderen, lunch, diner, overnachting
met ontbijt
2- daags vergaderarrangement
€ 114,50
Vergaderen, lunch, diner, overnachting
met ontbijt, vergaderen, een afsluitende lunch
3-daags vergaderarrangement
€ 214,50
Vergaderen,2x lunch,2x diner, 2 overnachtingen
met ontbijt en afsluitende lunch
Ontbijt: uitgebreid ontbijtbuffet
Lunch: uitgebreid lunchbuffet
Diner: keuze uit vlees en vis

