Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord zaken doen
Naast de Gouden Green Key heeft Inntel Hotels Resort Zutphen als eerste horecabedrijf
van Nederland de PSO erkenning ontvangen voor Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen. Dit betekent dat Inntel Hotels Resort Zutphen zowel kwantitatief als
kwalitatief een grote bijdrage levert op het gebied van sociaal ondernemen. Uit de
onafhankelijke toetsing blijkt dat Inntel Hotels Resort Zutphen wordt erkend met de
hoogste trede 3.

Duurzaam vergaderen met een goed gevoel






























8-Uurs Duurzaam vergaderarrangement à €49,00 35,00 per persoon
Vergaderzaal gedurende 2 dagdelen voorzien van daglicht en climate control
Onbeperkt ijswater, Fair Trade koffie & thee op zaal en biologische koekjes
Gebruik van white board en beamer met scherm
Gratis draadloos internet in het hele hotel
Uitgebreide lunch
Bestaande uit; biologische zuivel, vers belegde broodjes, salades, huisgemaakte verse soep
van de dag en een mediterraan warm hapje.
In de middag een vers handfruit in de zaal
12-Uurs Duurzaam vergaderarrangement à € 72,00 € 60,00 per persoon
Vergaderzaal gedurende 3 dagdelen voorzien van daglicht en climate control
Onbeperkt ijswater, Fair Trade koffie & thee op zaal en Achterhoekse koekjes
Gebruik van white board en beamer met scherm
Gratis draadloos internet in het hele hotel
Uitgebreide lunch
Bestaande uit; biologische zuivel, vers belegde broodjes, salades, huisgemaakte verse soep
van de dag en een mediterraan warm hapje.
In de middag een vers handfruit in de zaal
1 x driegangen à la carte diner
Voeding voor lichaam en geest in de relaxte sfeer van Brasserie SENSE of bij mooi weer op
het Vijverterras. De gerechten worden zoveel mogelijk met biologische en ingrediënten uit
de streek bereid.
24-uurs Duurzaam vergaderarrangement à € 159,00 €135,00 per persoon
Vergaderzaal gedurende 24 uur voorzien van daglicht en climate control
Onbeperkt ijswater, Fair Trade koffie & thee op zaal en Achterhoekse koekjes
Gebruik van white board en beamer met scherm
Gratis draadloos internet in het hele hotel
Uitgebreide lunch
Bestaande uit; biologische zuivel, vers belegde broodjes, salades, huisgemaakte verse soep
van de dag en een mediterraan warm hapje.
In de middag een vers handfruit in de zaal
1 x driegangen à la carte diner
Voeding voor lichaam en geest in de relaxte sfeer van Brasserie SENSE of bij mooi weer op
het Vijverterras. De gerechten worden zoveel mogelijk met biologische en ingrediënten uit
de streek bereid.
1x Overnachting in een comfortabele 2-persoonskamer voor alleengebruik
1x Good mood ontbijtbuffet













32-uurs Duurzaam vergaderarrangement € 209,00 à 159,00 per persoon
Vergaderzaal gedurende 2 dagen voorzien van daglicht en climate control
Onbeperkt ijswater, Fair Trade koffie & thee op zaal en Achterhoekse koekjes
Gebruik van white board en beamer met scherm
Gratis draadloos internet in het hele hotel
Uitgebreide lunch
Bestaande uit; biologische zuivel, vers belegde broodjes, salades, huisgemaakte verse soep
van de dag en een mediterraan warm hapje.
In de middag een vers handfruit in de zaal
1 x driegangen à la carte diner
Voeding voor lichaam en geest in de relaxte sfeer van Brasserie SENSE of bij mooi weer op
het Vijverterras. De gerechten worden zoveel mogelijk met biologische en ingrediënten uit
de streek bereid.
1x Overnachting in een comfortabele 2-persoonskamer voor alleengebruik
1x Good mood ontbijtbuffet

Het effect van actief ontmoeten
Vergadergasten maken gratis gebruik van een luxe fiets. Vanuit de achtertuin van het hotel leidt
een groen pad naar de uiterwaarden van de IJssel, een welkome break om met frisse ideeën weer
de volgende sessie in te gaan.

Bovenstaande kortingen kunnen geboekt worden tot eind oktober 2014 voor de periode van
5 september 2014 tot en met 31 maart 2015
Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem geheel vrijblijvend contact op via 0575 539735 of
saleszutphen@inntelhotels.nl.

