Bij Archeon verzorgen wij de zalen voor u in iedere gewenste zaalopstelling met de gewenste audiovisuele middelen.
Verder bieden wij ruime parkeergelegenheid, draadloze netwerkverbinding en culinaire faciliteiten.
De zaalhuur is afhankelijk van het aantal personen en de duur van het gebruik van de zaal/zalen.

Romeinse herberg

Benedenverdieping:				
Atrium		
ca. 500 personen		
Triclinium
ca. 35 personen		
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Bovenverdieping:
Bacchi 		
ca. 250 personen
Plotinae
ca. 100 personen
Vini 		
ca. 35 personen
Frumenti
ca. 35 personen

* De gehele herberg is geschikt voor gezelschappen tot 800 personen. In combinatie met het naastgelegen
Romeinse badhuis is de capaciteit circa 1250 personen. Bij mooi weer staat het buitenterras tot uw beschikking.

Romeins Badhuis
Het Solarium 		

ca. 250 personen

het Badhuis met twee badzalen,
een massageruimte en een
ontvangstruimte
ca. 300 personen

Middeleeuws Klooster
de Kloosterkeuken
de Refter 		
de Kloosterzaal

ca. 20 personen
ca. 50 personen
ca. 200 personen

Overige ruimte in
overleg

Er zijn mogelijkheden te over in ons
park, deze laten wij graag zien bij uw
bezoek aan ons.

T 0172 44 77 44 • E info@archeon.nl

Nieuw!

Terug naar 1350

Na afloop van uw bijeenkomst
kunt u overnachten in één van
onze middeleeuwse verblijven.
Mooie ruime vertrekken met een
comfortabel eikenhouten bed
met heerlijk dekbed. Geen stromend water maar wel verlichting.
Douche en toiletvoorzieningen
treft u in ons moderne sanitairgebouw. Na een middeleeuwse
avond met een kampvuur
verzorgen wij de volgende
ochtend een gezond ontbijt.

Met de zaak
naar de
Romeinen

Verrassend decor
Naast een uniek themapark voor jong en oud is Archeon een
bijzondere locatie voor zakelijke evenementen. Het Middeleeuws
klooster, de Romeinse Herberg of het imposante badhuis zijn
prachtige decors voor bijeenkomsten en evenementen van ieder
formaat, van 20 tot 5.000 personen.

Seminars, vergaderingen en congressen
Archeon is een ideale locatie om seminars, vergaderingen en congressen
te houden. Een andere omgeving zorgt direct voor een andere ambiance.
Het resultaat? In een ongedwongen sfeer komen uw gasten en medewerkers tot de kern van de zaak.

Feesten en partijen
De herberg, het badhuis en het klooster zijn prachtige locaties voor de
meest uiteenlopende feesten en partijen. Wilt u uw medewerkers belonen
met een romeins bacchanaal? Trakteren op een Middeleeuws festijn?
Of juist een feest geven met hippe dj’s en artiesten? Archeon biedt de
ruimte , faciliteiten en de service voor elke denkbare gelegenheid.

Bedrijfsuitje

Als uw bedrijf iets te vieren heeft, dan mag dat memorabel zijn. Een onvergetelijk feest, waar uw
medewerkers nog wekenlang over napraten. Een personeelsbijeenkomst of een familiedag die zó de geschiedenisboeken in kan. In Archeon is dát onze ambitie. Wij dompelen u onder in het verleden en laten

Ga mee naar het verleden! Een bedrijfsuitje in Archeon is de juiste mix
van avontuur, activiteit en gezelligheid. Een actief programma is bij ons
afgestemd op uw wensen. Wij bieden onder andere teambuilding in
de Romeinse tijd of wilt u toch liever de diepte in tijdens een bezoek aan
ons Archeologiehuis? Kijk naar spannende gladiatorengevechten
en opwindende riddershows.

u de geschiedenis voelen, ruiken en proeven. Anders, verrassend en onderscheidend: wie durft?!

Grumpff…
Ga mee, 10.000 jaar terug in de tijd. Leef het leven van de jagers en verzamelaars, onze echte voorouders.
Gehuld in dierenvellen schuift u aan bij het kampvuur, aangetrokken door de heerlijke geur van een vers
geroosterde lamsbout….

Avé
Of misschien toch iets minder ver terug, naar de Romeinen. Hult u zich in een
toga, lig aan bij een overvloedig diner in de Romeinse herberg en laat u
meevoeren naar de hoogtijdagen van de klassieke cultuur.

Goeden dach
Wie liever ‘dicht bij huis’ blijft, ontvangen wij graag in de middeleeuwen.
In het Minnebroeder klooster ervaart u wat echte gastvrijheid is. Het vers
gebrouwen bier vloeit rijkelijk als de verhalenverteller zijn toehoorders tot in
de kleine uurtjes weet te boeien…

Catering op locatie
Archeon beschikt over een eigen cateringorganisatie voor de verzorging
van uw catering op locatie. Wij hebben ruime ervaring op het gebied
van publieks-, vip-, en partycatering. Wij helpen u graag bij de organisatie om het event tot een succes te maken.

Familie en relatiedagen
Kom naar Archeon en bezorg uw relaties, medewerkers en familieleden
een onvergetelijke dag vol historisch plezier! Hoeveel gasten u ook tot
uw gezelschap rekent, wij heten u graag welkom!

