GA EROP UIT & KOM BIJEEN

VERGADERBROCHURE

Hotel Restaurant Lunia,
een monument in Oldeberkoop,
Zuidoost Friesland, voorzien van
eigentijdse gemakken.

Molenhoek 2
8421 PG Oldeberkoop
Tel.: 0516 - 452 555
Fax: 0516 - 452 929
info@lunia.nl
www.lunia.nl
@hotellunia
Hotel Restaurant Lunia

LUNIA IS...
Een kleinschalige vergaderlocatie in Oldeberkoop, Zuidoost Friesland.
Gevestigd in het voormalige woonhuis van de familie Manger Cats en later de familie
Willinge Prins. Lunia is een monumentale villa uit 1861. Onder de huidige eigenaren is
Lunia voorzien van veertien luxe hotelkamers, vier villakamers, een wellnessruimte met sauna
en stoomcabine, een ruime parkeerplaats, een sfeervol restaurant, een kleine bioscoop en
vergaderzalen voorzien van modern comfort.

Voor u ligt een brochure voor het organiseren van een vergadering, workshop, meerdaagse
training of flexibele werkplek. We introduceren u graag in de unieke Lunia beleving.
Heeft u nog vragen of wenst u een rondleiding, neem dan gerust contact met ons op.

Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0516 452 555 of info@lunia.nl.
Ook kunt u alvast een kijkje nemen op www.lunia.nl

Hartelijke groet,

TEAM LUNIA

Zaalhuur en capaciteit
....................................................................................
Hotel Restaurant Lunia beschikt over drie vergaderruimten. De grootste is de Manger Cats zaal op de
eerste etage. Deze zaal beschikt over een moderne pantry met volautomaat koffiemachine en een gevulde
koelkast. Naast deze zaal op de eerste etage bevinden zich de Willinge Prinszaal en de bibliotheek,
een coachingsruimte. Op de begane grond is de derde vergaderruimte, de zogenaamde serrekamer:
Riemke Mulier kamer. Komt u met een groter gezelschap, dan is er wellicht de mogelijkheid het
restaurant voor uw bijeenkomst te reserveren.
Hieronder vindt u een overzicht van de huurprijzen van de diverse ruimten. Vergaderarrangementen
vindt u verderop in deze map.

zaal
Manger Cats
(max. 26p) 1e etage

Willinge Prins
(max. 16p) 1e etage

Riemke Mulier
(max. 12p) BG

Bibliotheek
(max. 4p) 1e etage

Dagdelen:

prijs per uur

dagdeel

2 dagdelen

hele dag

€ 20,00

€ 90,00

€ 150,00

€ 200,00

€ 15,00

€ 60,00

€ 100,00

€ 125,00

€ 15,00

€ 60,00

€ 100,00

€ 125,00

€ 10,00

€ 25,00

€ 40,00

€ 50,00

Ochtend: 08.00-13.00 uur

Te reserveren met koffie- en thee arrangement,

Middag: 13.30-18.00 uur

per dagdeel, per persoon

€ 3,50

Avond: 18.30-23.00 uur		

....................................................................................
Aantal personen per opstelling

Zaal
klaslokaal
theater
u-vorm
blok					opstelling

m2

Manger Cats

16

36

22

22

36

47

Willinge Prins

12

20

12

12

20

29

Riemke Mulier

8

10

9

10

12

18

Bibliotheek

-

-

-

4

4

10

Dit aantal is indicatief, neemt u contact met ons op voor vragen?
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receptie
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....................................................................................
Begane grond

Eerste verdieping

Bibliotheek

Riemke Mulier
kamer

Techniek

Willinge Prins
Zaal

Manger Cats
zaal

Goed om te weten!: Lunia beschikt in alle ruimten over gratis draadloos internet.
Vraag naar de inlogcode van ons (beveiligd) netwerk.

....................................................................................
Vergaderopstellingen
Blokopstelling

Theater

U-vorm

Klaslokaal

Receptie
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Vergaderarrangementen
Lunia’s vergaderarrangementen zijn inclusief zaalhuur en presentatiefaciliteiten

....................................................................................
4-uurs vergaderarrangement € 17,50 p.p.
(Inclusief lunch: € 34,00 per persoon)

• Onbeperkt koffie, thee en ijswater

• Koekjes en pepermuntjes

• Zaalhuur (1 dagdeel)

• Flip-over met papier en stiften

• Beamer en projectiescherm of smart TV

• Draadloos internet

• Vergader-officekit

8-uurs vergaderarrangement € 44,00 p.p.
(Inclusief diner € 73,50 per persoon)

• Koffie/thee met ontvangst in onze sfeervolle serre

• Onbeperkt koffie, thee en ijswater

• Koekjes en pepermuntjes

• Zaalhuur (2 dagdelen)

• Lunch

• Flip-over met papier en stiften

• Beamer en projectiescherm of smart TV

• Draadloos internet

• Vergader-officekit

12-uurs vergaderarrangement € 84,00 p.p.
(Inclusief ontbijt € 99,00 per persoon)

• Koffie/thee met ontvangst in onze sfeervolle serre

• Onbeperkt koffie, thee en ijswater

• Koekjes en pepermuntjes

• Zaalhuur (3 dagdelen)

• Lunch

• Snack

• Chef ’s 3 gangen diner

• Flip-over met papier en stiften

• Beamer en projectiescherm of smart TV

• Draadloos internet

• Vergader-officekit

24-uurs vergaderarrangement € 152,50 p.p.
• Koffie/thee met ontvangst in onze sfeervolle serre

• Onbeperkt koffie, thee en ijswater

• Koekjes en pepermuntjes

• Zaalhuur (3 dagdelen)

• Lunch

• Snack

• Chef ’s 3 gangen diner

• Beamer en projectiescherm of smart TV

• Draadloos internet

• Vergader-officekit

• Overnachting op een comfortabele

• Ontbijt

tweepersoonskamer voor eenpersoonsgebruik

• Flip-over met papier en stiften
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....................................................................................
32-uurs vergaderarrangement € 195,00 p.p.
(Inclusief diner op tweede avond € 224,50 per persoon)

• Koffie/thee met ontvangst in onze sfeervolle serre

• Onbeperkt koffie, thee en ijswater

• Koekjes en pepermuntjes

• Zaalhuur (5 dagdelen)

• 2 x Lunch

• Snack op eerste dag

• Chef ’s 3 gangen diner

• Flip-over met papier en stiften

• Beamer en projectiescherm of smart TV

• Draadloos internet

• Overnachting op een comfortabele

• Ontbijt

tweepersoonskamer voor eenpersoonsgebruik

• Vergader-officekit

Onze arrangementsprijzen zijn tot 12 personen gebaseerd op gebruik van de kleine zaal.
Voor 12 tot 26 personen reserveren wij de grote zaal voor u.
De lunch bestaat uit soep en etageres met diverse luxe broodjes, handfruit, jus d’orange en melk.
Op verzoek kunnen we ook een lunchbuffet klaarzetten voor een meerprijs van € 6,00 per persoon
Het driegangen diner wordt door de chef-kok samengesteld. Wij vernemen graag of er speciale
diëten of allergieën zijn en passen de menu’s hier op aan.

Naast onze standaard vergaderarrangementen bieden wij ook
een deluxe variant aan:
• Tijdens de koffiebreak bieden wij u huisgemaakte koek en verse jus d’orange aan
• Bij de snack verzorgen wij een frisdrank naar keuze
• Tevens zorgen wij tijdens het gehele verblijf voor vers handfruit en chocolade candybars in de zaal

Toeslag deluxe:
8-uurs arrangement:

€ 10,00 p.p.

12-uurs arrangement:

€ 12,00 p.p.

Tip!:
8

48-56-72 uurs vergaderarrangementen: in overleg mogelijk!
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Aantrekkelijk
....................................................................................
Aanrader!: Aantrekkelijke avondbijeenkomst: tarief € 12,50 p.p. i.p.v. € 17,50 p.p.
Onbeperkt koffie, thee en ijswater
Zaalhuur (1 dagdeel)
Smart TV of beamer en projectiescherm
Draadloos internet
Flip-over met papier en stiften

Aantrekkelijk!: Vergaderabonnement

Iedere maand 1 dagdeel, dat wil zeggen 12 dagdelen per jaar, voor de prijs van 8! Een mooie korting
van maar liefst 33%. Het is niet verplicht iedere maand een dagdeel te gebruiken. U kunt de dagdelen
natuurlijk aan elkaar koppelen wanneer u een hele dag wilt vergaderen.

ABONNEMENT
12 dagdelen

Willinge Prins

van € 720,00

nu € 480,00

12 dagdelen

Manger Cats

van € 1080,00

nu € 720,00

Wij hanteren de annuleringsvoorwaarden genoemd onder artikel 9.4.2
uit de Uniforme Voorwaarden voor de Horeca.
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Aanvullingen op uw bijeenkomst
....................................................................................
Voor de vroege vogels die de file’s voor willen zijn is het mogelijk om voor
aanvang van de bijeenkomst gebruik te maken van het ontbijt.

€ 15,00 p.p.

Blijven dineren om de dag ontspannen af te sluiten is mogelijk met
het driegangendiner van de chef-kok.

€ 29,50 p.p.

Gezellig naborrelen? Een borrelarrangement na uw bijeenkomst (1 uur) met
onbeperkt receptiedrankjes, zoutjes en nootjes op tafel, kaas
en Friese worst, bitterballen en hartige warme hapjes

€ 10,50 p.p.

Apparatuur
Lunia beschikt over 2 beamers, 2 schermen, 2 flipovers en een smart TV. Deze kunt u zonder meerprijs
gebruiken. Heeft u andere apparatuur nodig ter ondersteuning van uw bijenkomst, dan kunnen wij
deze verzorgen.

Vergader-versnaperingen
• Koffie per kan

€ 12,50

• Thee per kan

• Verse jus d’orange

€ 3,50

• Diverse frisdranken

• Plak cake/ koek

€ 1,50

• Assortiment muffins

€ 3,50

v.a. € 3,00

• Assortiment chocolade candybars

€ 1,50

• High tea

€ 22,50

• Smoothie seizoensfruit/Fruitspies

€ 4,00

• Saucijzenbroodje

€ 2,50

• Gevulde wrap/quiche

€ 4,75

• Loempia

€ 3,50

• Warm-koud bittergarnituur (12 st.) € 8,85

• Bitterballen 6 stuks

€ 6,00

Niet gevonden wat u wenst? Vraag het ons!

• Huisgemaakt gebak
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€ 9,50
v.a. € 2,00

....................................................................................
Vergaderbreaks
Voor een passende onderbreking werken wij samen met
lokale ondernemers. U kunt ons natuurlijk altijd bellen/mailen
voor een uitstap op maat!
• solexrijden/segways
• fietsverhuur van Fietsplus Noordwolde: fietsen, tandems
en e-bikes
• viltbewerken/sieraden maken bij Hawar
• boszicht te Oldeberkoop voor gps-tochten, boerengolf
en klootschieten
• lezing van couturier Hans Noordstrand
• TIP! cultuurhistorische wandeling met Karst Berkenbosch door
Oldeberkoop of de bossen eromheen.
• forelvissen in Oosterseveld
• djembé workshop bij drumschool Friesland
• kaas maken bij Kaasboerderij de Stelp
• haka-dans verzorgd door Het Sportcentrum

Authentiek!:

Lunia beschikt over twee
tennisbanen, een
jeu de boules baan en een
wellnessruimte met
Finse sauna

Aanrader!:

Maak een ontspannen
(wijnspijs-)wandeling door
de prachtige omgeving van
Oldeberkoop onder begeleiding
van een deskundige gids. Her
en der wordt u verrast met
heerlijke hapjes en drankjes.

Over alle diensten van derden, die in opdracht en onder regie van Hotel Restaurant Lunia zullen
worden uitgevoerd, berekenen wij een organisatiefee van 7,5 %
Lunia Vergaderbrochure
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Hotelkamers
....................................................................................
Lunia heeft veertien hotelkamers van viersterrenniveau (26m2) alle voorzien van de volgende
gemakken: gratis draadloos internet, flatscreen TV, airconditioning, koffie/theefaciliteiten,
rainshowerdouche, werkplek met schrijfmap, twee boxspringbedden van 0,90 x 2,10m en altijd een
veranda of balkon.
Daarnaast beschikt Lunia over vier sfeervolle villakamers in het hoofdgebouw (het monument heeft
geen lift), ook alle voorzien van gratis draadloos internet, flatscreen TV, koffie/theefaciliteiten, zitje,
rainshowerdouche en twee boxspringbedden van 0,90 x 2,10m, en een prachtig uitzicht

Kamerprijzen

12

1 persoons villakamer

v.a. € 60,00

2 persoons luxe kamer

2 persoons villakamer

v.a. € 80,00

2 persoons luxe kamer, 1 pers. gebruik v.a. € 70,00

Lunia Vergaderbrochure

v.a. € 95,00

Restaurant
....................................................................................
Lunia’s chef-kok legt het accent op de Frans-Nederlandse, klassieke keuken.
In het sfeervolle à la carte-restaurant is plaats voor 40 personen.
Wij serveren ook een warm lunchmenu,
dagelijks wisselend, keuze vlees, vis of vegetarisch.

tweegangen € 25,00
driegangen € 30,00

Wilt u ons bij het aan tafel gaan laten weten hoeveel tijd u heeft?
Dan zorgen wij dat we uw maaltijd binnen de afgesproken tijd serveren.
Heeft u of iemand in uw gezelschap een dieet of allergie? Meld het ons 24 uur
van te voren dan houden wij er rekening mee.
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....................................................................................
Bereikbaarheid
Per auto

Hotel Restaurant Lunia is makkelijk bereikbaar via de A6, A7, A32 en A28.
Het adres is Molenhoek 2, Oldeberkoop.
Uiteraard kunnen wij u de route-informatie per email toesturen.
Parkeren

Een belangrijk detail voor uw bijeenkomst: door onze gunstige ligging in Oldeberkoop
is Hotel Restaurant Lunia goed bereikbaar en kunt u parkeren op ons eigen parkeerterrein.
Goed om te weten!: Wij hebben ook 4 oplaadpalen voor elektrische voertuigen.
Per openbaar vervoer

U kunt met de trein tot station Wolvega reizen. Daarvandaan kunt u doordeweeks gebruik maken van
bus 116, ‘s avonds en in de weekenden is dit een belbus (1 uur van te voren bellen op
0800 280 280 3), zie ook ns.nl of 9292ov.nl. Het is ook mogelijk dat wij u van het station ophalen
als u daags van tevoren aangeeft wanneer u aankomt.
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