Uw sfeervolle plek voor vergaderen, trainingen en workshops
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‘T PraetHuys:
vergaderen,
trainingen en
workshops
‘t Praethuys biedt een unieke en sfeervolle ambiance
voor uw vergadering, brainstormsessie, training of
workshop.

Het onder architectuur gebouwde Praethuys is
modern, maar toch knus.
De royale ramen en subtiele lichtinval zorgen voor
een bijzondere aangename sfeer in de ruimte.

In het najaar en de wintermaanden kunt u op eigen
gelegenheid gebruik maken van de karakteristieke
houtkachel in de kamer, terwijl u in het voorjaar en
de zomer de glazen deuren kunt open zetten voor
een lekker briesje.

Dit gebouw beschikt slechts over één
vergaderruimte, zodat uw bedrijf exclusief gebruik
maakt van de ruimte en u de privacy heeft om
ongestoord te kunnen vergaderen.

Capaciteit
en inrichting
De vergader- en trainingslocatie van ’t Praethuys
heeft een capaciteit van maximaal 45 personen bij
een gezellige cabaretachtige opstelling van tafels.

Maar ook andere tafelopstellingen zijn mogelijk. Zo
is er in theateropstelling, waarbij de stoelen in rijtjes
staan, een capaciteit van maximaal 60 personen.

Kleine gezelschappen van 8 tot maximaal 12
personen kunnen gezamenlijk aan onze houten
stamtafel vergaderen. We kunnen deze tafel
natuurlijk verlengen met extra tafels, zodat u ook
met grotere groepen om de tafel kunt vergaderen.

’t Praethuys straalt veel rust en comfort uit. Dit is
mede te danken aan het vele natuurlijke licht en
zijn grote openslaande deuren. De ruimte is van
alle gemakken voorzien zoals draadloos internet,
flip-over en een beamer. Het gebouw beschikt
over aparte toiletten en een keuken. Ook kan via ’t
Praethuys catering op maat worden verzorgd.

UNIEKE
OMGEVING IN
DRENTHE
‘t Praethuys is schitterend gelegen in het
buitengebied van het Drentse dorpje Hooghalen.
Het ligt op 9 kilometer van Assen en is binnen 10
minuten per auto te bereiken vanaf de A28.

Onze locatie wordt omgeven door naald- en
loofboombossen, heidevelden, zandverstuivingen
en vennen en maakt onderdeel uit van Buytengoed
Tikvah in een historische omgeving.
Zo bevindt zich op 400 meter afstand het
Herinneringscentrum Kamp Westerbork. U kunt het
museum bezoeken, eventueel met een rondleiding
(op afspraak) op het voormalig kampterrein.

Vanuit ’t Praethuys loopt u binnen een paar minuten
het bos in. Een aanrader is even een kijkje te nemen
op het prachtige heidegebied dat in het bos achter ‘t
Praethuys ligt. Er zijn allerlei soorten wandelroutes
mogelijk. Heerlijk om hier uit te waaien!

DIVERSE
ARRANGEMENTEN

Vanuit ‘t Praethuys kunt u uw activiteiten
gemakkelijk naar buiten verplaatsen voor
teambuilding of een uitje. U kunt deze dag zelf
organiseren, maar indien gewenst helpen we u
graag een handje. Hieronder een aantal van onze
mogelijkheden.

OVERNACHTEN
U wilt meerdaags vergaderen en woont niet in de
buurt? Op de eerste verdieping van ‘t Praethuys
vindt u twee ruime slaapkamers, met respectievelijk

Kaas- en zuivelboerderij
Op loopafstand van ‘t Praethuys ligt een kaas- en
zuivelboerderij. De verse romige ochtendmelk van
eigen koeien wordt direct na het melken verwerkt
in deze kaas- en zuivelboerderij. U krijgt een leuke
rondleiding door de kaasmakerij en u kan de kaas
natuurlijk ook even proeven!
Duur: circa 1 uur.

vier en vijf slaapplaatsen. Ook kunt u gebruik maken
van onze vakantiewoning ter plaatse, met ruimte
voor maximaal zes personen. Of wat dacht u van
kamperen? In de zomermaanden kunt u terecht op
onze kleinschalige camping.
Een verzorgd ontbijtje de volgende ochtend behoort
ook tot de mogelijkheden.

Voormalig Kamp Westerbork
Een plek met een geschiedenis. Op het
voormalige kampterrein worden de levens van
honderdzevenduizend Nederlandse Joden in
herinnering gehouden. U krijgt een persoonlijke
rondleiding op Kamp Westerbork (circa 1 uur)
met eventueel na afloop een bezoek aan het
herinneringscentrum (eveneens 1 uur).
Omdat het voormalig kampterrein niet per auto
bereikbaar is, is er een pendelbus. U dient daarom
rekening te houden met een extra tijdsbeslag van
ongeveer 45 min.

TARIEVEN
4-5 uurs arrangement inclusief lunch
• Ontvangst met koffie, thee en versgebakken
roombotercake of kruidkoek van de warme bakker
• Onbeperkt koffie, thee, appelsap, ice tea en
mintjes
• Inclusief luxe lunch
4-5 uurs arrangement eenvoudig
• Ontvangst met koffie, thee en versgebakken
roombotercake of kruidkoek van de warme
bakker
• Onbeperkt koffie, thee, appelsap, ice tea en
mintjes
6-8 uurs arrangement inclusief lunch
• Ontvangst met koffie, thee en versgebakken
roombotercake of kruidkoek van de warme bakker
• Onbeperkt koffie, thee, appelsap, ice tea en
mintjes
• Inclusief luxe lunch
6-8 uurs arrangement exclusief lunch
• Ontvangst met koffie, thee en versgebakken
roombotercake of kruidkoek van de warme bakker
• Onbeperkt koffie, thee, appelsap, ice tea en
mintjes
• ’s Middags worden luxe bonbons geserveerd
3-4 uurs arrangement avond
• Onbeperkt koffie, thee, appelsap, ice tea en
mintjes
• Inclusief chips en zoutjes
Afsluitend borrelarrangement (1 uur)
• Alle arrangementen zijn uit te breiden met een
borrelarrangement
• Bestaande uit: rode wijn, witte wijn, bier, fris en
gemengde nootjes

€20,50 p.p.

Onze lunch bestaat uit
zelfgemaakte soep en diverse
soorten broodjes -zelf te beleggen
met diverse soorten kaas en/of

€14,95 p.p.

vleesbeleg-, melk, karnemelk,
jus d’orange en vers fruit.

LUXE LUNCH
€27,95 p.p.

€21,95 p.p.

€12,50 p.p.

€6,75 p.p.
(vanaf)

Bezoekadres
‘T Praethuys
Oosthalen 5
9414TG Hooghalen

Meer informatie of boeking maken?
0593-592097
info@hetpraethuys.com
www.hetpraethuys.com

alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid, en gelden vanaf 8 personen, inclusief
locatiehuur en exclusief Btw.

