Banqueting Brochure
Vergaderen in Legemeer

Landhotel de IJsvogel
Op zoek naar een unieke vergaderlocatie in de omgeving van de Friese Meren? Dan is
Landhotel de IJsvogel de ideale locatie voor uw vergadering, presentatie, workshops of
meerdaagse training. Onze locatie ligt in een groene, landelijke en inspirerende omgeving
te midden van de Friese Meren. Door onder andere de centrale ligging en goede
bereikbaarheid, is Landhotel de IJsvogel een uitstekende keuze wanneer u op zoek bent
naar een vergaderlocatie in Friesland.
Wij beschikken over een grote gloednieuwe multifunctionele zaal met een keuken en een
groot terras met uitzicht over de weilanden. Naast onze 17 luxe hotelkamers en 4 junior
suites bieden wij na een lange dag vergaderen, ontspanning aan in ons buitenzwembad,
sauna en culinaire restaurant. Ons restaurant is sinds 2011 ieder jaar terug te vinden in de
restaurantgids “Lekker 500”.
In deze brochure vind u alle informatie terug die u nodig heeft om uw evenement tot een
succes te maken. Natuurlijk bent u van harte welkom in Legemeer om eens een kijkje te
nemen op locatie of voor meer informatie.
U kunt ons altijd bereiken op het telefoonnummer 0513 43 29 99, via
info@landhoteldeijsvogel.nl of neem een kijkje op onze website
www.landhoteldeijsvogel.nl
Met gastvrije groet,
Team Landhotel de IJsvogel

Legemeersterweg 1a

BIC: RABONL2U

8527 DS Legemeer

IBAN: NL.14RABO0330760394

Tel. 0513 43 29 99

VAT-nr: NL8054.77.809B01

info@landhoteldeijsvogel.nl

KvK nr: 30135810

www.landhoteldeijsvogel.nl

Fax. 0513 43 47 49

Zaalhuur en Capaciteiten
Landhotel de IJsvogel is de ideale plek om uw bedrijfspresentatie te geven. Gelegen
tussen Sneek, Heerenveen en Emmeloord maakt onze locatie goed bereikbaar. Wij
beschikken over een eigen gratis parkeerterrein voor 60 auto’s. Onze nieuwe zaal ligt
direct naast het hotel.
U kunt vergaderen met grote of kleine groepen. Afhankelijk van het aantal personen is er
altijd een geschikte ruimte. Binnen de ruimtes kunt u gebruikmaken van diverse
technische faciliteiten, zoals een beamer, een geluidsinstallatie, Wi-Fi en airco. Wij hebben
diverse vergaderarrangementen. Afhankelijk van uw wensen en budget maken wij er een
geslaagde vergadering van.
Hieronder vindt u een overzicht van de huurprijzen. Deze prijzen zijn inclusief apparatuur
en exclusief consumpties. Onze vergaderarrangementen vindt u verderop in de brochure.

Huurprijzen

Zaal de IJsvogel

Dagdeel

Twee dagdelen

Hele dag

€ 200,00

€ 250,00

€ 300,00

Vanaf 10 personen rekenen wij geen extra kosten voor de zaalhuur op
onze vergaderarrangementen.

Ochtend:

08.30 – 13.00 uur

Middag:

13.30 – 18.00 uur

Avond:

18.30 – 23.00 uur

Vergaderopstellingen
Totale oppervlakte 100 m2
•

28 personen in Blokopstelling

•

31 personen in een U-vorm opstelling

•

36 personen in Carre opstelling

•

40 personen in Klasopstelling

•

70 personen in Theateropstelling

•

130 personen in Receptie opstelling

Blokopstelling

U-vorm

Carre

Klasopstelling

Theater

Receptie

Vergaderarrangementen
4-uurs vergaderarrangement € 45,- p.p.

•

Onbeperkt koffie, thee en ijswater

•

Gebruik van Wifi

•

Friese Oranje koek

•

Vergader-officekit

•

Zaalhuur

•

Vers fruit

•

Beamer, audiovisuele apparatuur

•

Koekjes, chocolaatjes, pepermuntjes

•

Flip-over

•

Luxe broodjes lunch, soep, en warm item

8-uurs vergaderarrangement € 55,- p.p
•

Onbeperkt koffie, thee en ijswater

•

Gebruik van Wifi

•

Friese Oranje koek

•

Vergader-officekit

•

Zaalhuur

•

Vers fruit

•

Beamer, audiovisuele apparatuur

•

Koekjes, chocolaatjes, pepermuntjes

•

Flip-over

•

Luxe broodjes lunch, soep, en warm item

12-uurs vergaderarrangement € 95,- p.p
•

Onbeperkt koffie, thee en ijswater

•

Vergader-officekit

•

Friese Oranje koek

•

Vers fruit

•

Zaalhuur

•

Koekjes, chocolaatjes, pepermuntjes

•

Beamer, audiovisuele apparatuur

•

Luxe broodjes lunch, soep, en warm item

•

Flip-over

•

Middag snack en een frisdrank naar keuze

•

Gebruik van Wifi

•

Culinair 3-Gangen diner

24-uurs vergaderarrangement € 175,- p.p
•

Onbeperkt koffie, thee en ijswater

•

Vers fruit

•

Friese Oranje koek

•

Koekjes, chocolaatjes, pepermuntjes

•

Zaalhuur

•

Luxe broodjes lunch, soep, en warm item

•

Beamer, audiovisuele apparatuur

•

Middag snack en een frisdrank naar keuze

•

Flip-over

•

Culinair 3-Gangen diner

•

Gebruik van Wifi

•

Overnachten in een luxe kamer

•

Vergader-officekit

•

Uitgebreid ontbijtbuffet

32-uurs vergaderarrangement € 225,- p.p
•

Onbeperkt koffie, thee en ijswater

•

Vers Fruit

•

Friese Oranje koek

•

Koekjes, chocolaatjes, pepermuntjes

•

2x Zaalhuur

•

2x Luxe broodjes lunch, soep, en warm item

•

Beamer, audiovisuele apparatuur

•

Middag snack en een frisdrank naar keuze

•

Flip-over

•

Culinair 3-Gangen diner

•

Gebruik van Wifi

•

Overnachten in een luxe kamer

•

Vergader-officekit

•

Uitgebreid ontbijtbuffet

Al onze vergaderarrangement prijzen zijn geldig
vanaf 10 personen.

Aanvulling op uw vergaderarrangement
Naast de al inbegrepen koffie, thee en ijswater tijdens uw vergaderarrangement,
bieden wij ook diverse consumpties aan. Dit is op basis van nacalculatie.
Na alle koffie en thee een gezonde smoothie tijdens de presentatie?
Wij maken voor uw gasten een heerlijke smoothie met seizoensfruit…….. ..€ 4,50 p.p
Na een lange dag vergaderen, gezellig naborrelen? Een uur lang
onbeperkt bier, wijn, fris, notenmix en een warm-en koud bittergarnituur....€ 11,50 p.p
De vergaderdag rustig en ontspannen beginnen met een uitgebreid
ontbijt? Wij hebben onder andere verse croissants, diverse
broodjes, Fries suikerbrood, zoet en hartig beleg, een yoghurtbar,
uitsmijters met spek en vers fruit……………………………………………….€ 14,00 p.p
Een uitgebreide High Tea tijdens uw presentatie of vergadering?
Een heerlijke combinatie van sandwiches, vers fruit, zoete en hartige
hapjes en diverse smaken thee………………………………………..…..…..€ 19,50 p.p
In plaats van een luxe broodjes lunch een geserveerd 2 of 3-gangen lunch?
Ook dit behoord tot de mogelijkheden bij Landhotel de IJsvogel.
Zo krijgt u een 3-gangen lunch voor een supplement van…………………..€ 13,00 p.p
een 2-gangen lunch voor een supplement van ………………….€ 7,50 p.p
De dag culinair afsluiten met in de avond een 3 of 4-gangen diner?
Dit is al mogelijk vanaf…………………………………………………………..€ 32,00 p.p
Een heerlijk wijnarrangement? Landhotel de IJsvogel heeft een breed
assortiment aan speciale wijnen. Dit is al mogelijk vanaf…………………...€ 4,50 p.g

Hotelkamers
Landhotel de IJsvogel heeft in totaal 17 luxe en ruime hotelkamers en 4 suites. De
kamergrootte van onze deluxe kamers is 35m². De kamers zijn voorzien van alle
gemakken zo als een TV, koffie-/theevoorzieningen, balkon of terras, zithoek,
toiletartikelen, eigen badkamer en gratis WiFi.
Onze Junior Suites zijn modern en hebben een oppervlakte van 70m². Ze beschikken
over een Nespresso koffiezetapparaat en een extra grote badkamer met bad,
regendouche en dubbele wastafel. Ook is er een minibar, kluisje, badjas- en slippers,
DVD-speler en CD-speler, Flatscreen, iPod-dock en een fenomenaal uitzicht over de
uitgestrekte weilanden.
Onze hotelgasten mogen gratis gebruik maken van onze tennisbaan, wellnessruimte
met Finse sauna en in de zomerperiode van het buitenzwembad.

Kamerprijzen
Eenpersoons luxe kamer vanaf

€

65,00

-

€

95,00

Eenpersoons Junior Suite vanaf

€ 115,00

-

€ 145,00

Tweepersoons luxe kamer vanaf

€

69,00

-

€

Tweepersoons Junior Suite vanaf

€ 119,00

-

€ 149,00

99,00

Prijzen zijn exclusief ontbijt € 14,- per persoon en verblijfsbelasting € 1,- per persoon.

Actieve Vergaderbreak
Onderzoek heeft uitgewezen dat de deelnemers zich na een actieve vergaderbreak
beter kunnen concentreren waardoor het effect van uw vergadering, training of
andere bijeenkomst hoger is.
Uw deelnemers kunnen dan na de actieve vergaderbreak weer fris het vervolg van
de meeting in. Wij helpen u graag met een passende break! Alle activiteiten zijn op
aanvraag en hieronder treft u een kleine greep uit onze mogelijkheden,

•

Kookworkshops

Tijdens deze workshop gaat u culinair aan de slag in de keuken onder begeleiding
van onze chefkok. Leer mooie gerechten maken met vrienden, collega’s of familie in
een gezellige landelijke amibiance.

•

Fietstocht op een e-bike

Wij beschikken over 20 gloednieuwe Stella e-bikes en vele mooie fietsroutes door de
omgeving.

•

Golfclinic bij Burggolf St. Nicolaasga

Landhotel de IJsvogel is gelegen tegenover een mooie 18-holes golfbaan. Hier kunt
u met uw gezelschap een golfclinic volgen. Een clinic is een collectieve les, waarbij u
kennismaakt met de golfsport. Na een warming-up en een introductie met uitleg van
de basisprincipes, gaat u onder leiding van de pro zelf aan de slag.

•

Koe knuffelen

Heerlijk en relaxt koeknuffelen met een Friese koe.
Niet alleen de koe geniet van deze gebeurtenis want
de ademhaling en de hartslag van een koe heeft een
bewezen ontspannen effect op de mens.

•

Rondvaren in een luxe sloep

De nabijgelegen Friese meren lenen zich perfect voor een mooie middag op het
water. Wij kunnen hebben diverse mogelijkheden tot het huren van een sloep.

•

Meezeilen op een Fries Skûtsje

Altijd al eens mee willen varen op een skûtsje? Zeilervaring is niet nodig, want tijdens
een tocht gaat er altijd een schipper mee die u alles uitlegt over het zeilen. Een
perfecte break voor teambuilding.

•

Solexrijden

U rijdt met uw solex door Balk, Woudsend of het kleinste Friese Elfstedenstadje
Sloten. Proef de sfeer en nostalgie van het platteland samen met een authentieke
solex. Dat zorgt voor een glimlach op uw gezicht, wat uw uitje onvergetelijk maakt.

•

Fierljeppen

Fierljeppen of polsstokspringen is een sportieve, spannende, lachwekkende
uitdaging. Na uitleg en oefening maakt u een tocht door de velden en springt u over
diverse sloten.

•

Friese Boeren klompengolf

Klompengolf is ontspanning, lopen in de natuur en tussen de koeien. Maar ook
spanning en avontuur, gegarandeerd veel plezier.

Praktische informatie
Inchecken: uw kamer is gegarandeerd vanaf 14:00 uur beschikbaar
Uitchecken: tot 12:00 uur kunt u gebruik maken van uw kamer
Ontbijt: dagelijks van 07:30 tot 10:30 uur
Restaurant: dagelijks van 18:00 tot 21:00 uur
Sauna: dagelijks van 08:00 tot 22:00 uur (op basis van reservering)
Zwembad: ons verwarmd buitenzwembad is geopend van mei t/m september
Fietsenstalling: deze is overdekt met oplaadpunt voor elektrische fietsen
E-bikehuur: vanaf € 15,- per dag
Golf: de 18-holes golfbaan ligt tegenover het hotel (op basis van reservering)
Parkeren: U kunt gratis parkeren op ons eigen parkeerterrein
Routebeschrijving
Vanuit Amsterdam 100 km / Lelystad / Emmeloord
A1 richting Amersfoort
afslag A6 richting Lelystad / Emmeloord
afslag 19 (St. Nicolaasga)
beide kleine rotondes rechtdoor
na 1,5 km rechtsaf
na 2,5 km ligt het hotel aan de linkerkant, tegenover Burggolf St. Nicolaasga
Vanuit Groningen 75 km
A7 richting Drachten / Heerenveen
Rotonde Joure afslag A6 richting Lemmer
afslag 19 (St. Nicolaasga)
beide kleine rotondes rechtdoor
na 1,5 km rechtsaf
na 2,5 km ligt het hotel aan de linkerkant, tegenover Burggolf St. Nicolaasga

Tot ziens in Landhotel de IJsvogel!

