KEMPENSE GASTVRIJHEID IN CORSENDONK DE LINDE
Corsendonk De Linde is gelegen in Retie, een groene gemeente in het oosten van de
Antwerpse Kempen. Meer bepaald in het hartje van de driehoek Geel, Turnhout en Mol.
Dankzij deze goede ligging in de korte nabijheid van E34 & E313, kunnen u en uw deelnemers
snel en efficiënt de locatie bereiken.

Onze 14 moduleerbare vergaderzalen zullen er voor zorgen dat u vergaderpakketten en
arrangementen op maat kunt samenstellen. Dankzij het gevarieerd aanbod kunt u groepen
van 2 tot 1000 personen een zowel educatieve als aangename dag garanderen! Ook onze
ruime parking zorgt voor de nodige tijdwinst en een vlot onthaal.

Naast de vergaderzalen biedt Corsendonk De Linde ook de garantie voor geslaagde
maaltijden. U heeft de keuze uit een uitgebreide broodjeslunch, een viergangenbuffet (lunch
of diner) of zelfs een 3 tot 5-gangenmenu. Wij houden ook steeds rekening met dieetwensen,
allergieën en vegetariërs waardoor elke gast zich onmiddellijk thuis voelt. De koffiepauzes
zullen ervoor zorgen dat iedereen even kan ontspannen om dan weer ten volle aan de slag
te kunnen.

U geniet van gratis Wi-Fi in het hele gebouw zodat uw deelnemers toch bereikbaar en up to
date blijven. Indien u dit wenst kan er ook een overnachting aan uw bezoek gekoppeld
worden om zo het comfort te verhogen. Onze gerenoveerde kamers zullen ervoor zorgen dat
iedereen van een welverdiende nachtrust kan genieten.

Kortom, Corsendonk De Linde staat garant voor een succesvol evenement waar iedereen
met een tevreden blik naar zal terug kijken!
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OVERNACHTEN IN CORSENDONK DE LINDE
Corsendonk De Linde beschikt over 56 ruime, gerenoveerde kamers die verspreid liggen in
onze 4 bijgebouwen. Voor rolstoelgebruikers heeft het congres centrum 7 aangepaste
kamers voorzien en sinds 2014 heeft De Linde tevens ook enkele comfort kamers om net van
dat ietsje meer te kunnen genieten tijdens uw verblijf.
Kortom, al onze kamers bieden het nodige comfort en ademen u een sfeer uit die u direct
thuis doet voelen!

ONZE KAMERTYPES:
Standaardkamers
In onze standaardkamers is er plaats voor 1 tot en met 5 personen. Op elke standaardkamer
heeft u toegang tot het internet en staat een eigen televisie, telefoon, kluis, airconditioning
en microgolfoven. Verder heeft u een eigen badkamer met douche, toilet, lavabo en
haardroger.
Deze kamers zijn gelegen op het gelijkvloers waardoor u gezellig buiten kunt zitten op uw
eigen terras!

Comfortkamers
Sinds kort biedt Corsendonk De Linde ook comfortkamers aan.
Deze kamers zijn voorzien van alle faciliteiten zoals bij de standaardkamers, maar geven
meer comfort aan uw verblijf. U kan genieten van de koffie – en theefaciliteiten en een
vernieuwd, modern interieur. U heeft ook uw eigen terras en een flatscreen tv.

Duplexkamers
Wanneer u houdt van privacy tijdens het delen van een tweepersoonskamer, dan is de
duplex wat u zoekt! Deze kamers beschikken over dezelfde faciliteiten als de
standaardkamers, maar het aantal bedden zijn hierbij verdeeld over twee verdiepingen.
Op de ‘benedenverdieping’ vindt u 2 bedden, en boven kunt u met nog 2 tot 3 personen
overnachten. De twee verdiepingen worden met elkaar gescheiden door een glazen wand,
waardoor de nodige privacy en rust behouden blijft.

Aangepaste kamers voor rolstoelgebruikers
Voor rolstoelgebruikers zijn de 7 kamers in Corsendonk De Linde uiterst geschikt.
Alle kamers hebben een ruime badkamer met aangepaste douche, verlaagde wastafel en
toilet. Ze beschikken allemaal over dezelfde faciliteiten als de standaardkamers maar zijn
ruimer en hebben een aangepaste vloerbekleding.

Meeting Guide 2016

3

ONZE PRIJZEN:
Onderstaande prijzen zijn exclusief ontbijt en per kamer per nacht.
Indien u graag het ontbijt wenst te nemen, komt er 11 euro per volwassene bij.
Onderstaande prijzen zijn van toepassing op één – en tweepersoonskamers.

Standaardkamers: vanaf € 60,00 tot € 82,50
Comfortkamers: vanaf € 75,00 tot € 97,50
Duplexkamers met dakvenster: vanaf € 65,00 tot € 87,50
Duplexkamers met balkon: vanaf € 70,00 tot € 92,50
Aangepaste kamers voor rolstoelgebruikers: vanaf € 60,00 tot € 82,50
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ONZE VERGADERZALEN EN CAPACITEITEN
Hierbij geven wij u graag een overzicht van onze zalen en hun capaciteiten.
Wanneer u kiest voor één van onze standaard vergaderpakketten is de huur
van de zaal inclusief. Een groot aantal van onze zalen zijn volledig moduleerbaar en dus
uitermate geschikt voor grotere groepen en evenementen.
Een combinatie van zalen is ook mogelijk, als u nog graag aparte zalen als break out verkiest,
bedraagt de prijs per dag 150 euro per zaal.

Zaal

Prijs per dag

Zaal Anemoon 1
Zaal Anemoon
Zaal Anemoon 2
Zaal Anemoon 1 + Anemoon
Zaal Anemoon 2 + Anemoon
Zaal Anemoon 1 + 2 + Anemoon
Zaal Begonia 1
Zaal Begonia 2
Zaal Begonia 3
Zaal Begonia 1 + Begonia 2
Zaal Begonia 2 + Begonia 3
Zaal Begonia 1 + 2 + 3
Zaal Clematis
Zaal Edelweiss 1
Zaal Edelweiss 2
Zaal Edelweiss 3
Zaal Edelweiss 1 + Edelweiss 2
Zaal Edelweiss 2 + Edelweiss 3
Zaal Edelweiss 1 + 2 + 3
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€350
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€440
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VERGADERPAKKETTEN
Geldig vanaf 10 personen.

Vergaderpakket “Broodjes” € 36,00 per persoon per dag
▪
▪

3x koffiepauze
Broodjeslunch
Soep, diverse broodjes te beleggen naar keuze met o.a. rauwkost, fijne vleeswaren,
kaas, diverse broodsalades

Vergaderpakket “Buffet” € 42,50 per persoon per dag
▪ 3x koffiepauze
▪ Warm buffetlunch

Voorgerechtenbuffet, soep, hoofdgerechtenbuffet met vlees en vis, warme groenten,
aardappelgarnituur of rijst, dessertbuffet

Bovenstaande pakketten bevatten:
▪
▪
▪
▪
▪

1 plenaire zaal (zaalopstelling naar keuze) met daglicht
Gratis draadloos internet (WIFI)
1 flipchart, 1 projectiescherm, pen & papier
1 beamer
Water in de zaal

Boven
In het kader van ons vernieuwd
restaurant zullen vanaf februari 2018
alle dranken in het restaurant
inbegrepen zijn,

Opmerking
Inbegrepen zijn frisdranken, water,
huiswijnen, pils, koffie en thee.
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LUNCH EN DINER
LUNCHES
Broodjeslunch in buffetvorm bestaande uit:
€ 16,00 pp
Soep, diverse broodjes te beleggen naar keuze met o.a.
rauwkost, fijne vleeswaren, kaas, diverse broodsalades, 1 warm gerecht (keuze chef)
Buffetlunch bestaande uit:
Voorgerechtenbuffet, soep, hoofdgerechtenbuffet met
vlees en vis, warme groenten, aardappelgarnituur of rijst, dessertbuffet
Lichte 3gangenmenu:
soep, hoofdgerecht, dessert

€ 21,50 pp

€ 32,00 pp

DINERS
Buffetdiner bestaande uit:
Voorgerechtenbuffet, soep, hoofdgerechtenbuffet met
vlees en vis, warme groenten, aardappelgarnituur of rijst, dessertbuffet,

€ 21,50 pp

3-gangendiner
voorgerecht, hoofdgerecht, dessert

€ 37,50 pp

4-gangendinner
Voorgerecht, soep, hoofdgerecht, dessert

€ 40,50 pp

Drankenforfaits
Tijdens 3-gangenmenu
Tijdens 4-gangenmenu

€ 13,75 pp
€ 14,75 pp

CATERING
Pauze met frisdranken
Koffiepauze
Onbeperkt koffie in vergaderzaal (per dagdeel)
Frisdranken in vergaderzaal (per dagdeel)
Pauze met frisdrank
Koffie & frisdrank in vergaderzaal (per dagdeel)
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KOUDE SNACKS
▪ Assortiment minikoffiekoeken en croissants
▪ Biopakket “Verantwoord snoepen”
Assortiment meergranenkoeken, verse appeltjes en
appelsap van onze lokale fruitboer
▪ Gebak
▪ Vers fruit
▪ Verse appelflap
▪ Minisandwiches met gevarieerd beleg/broodsalades
▪ Broodjes 12 cm met gevarieerd beleg/broodsalades
WARME SNACKS
▪ Soep met een broodje
▪ Quiche Lorraine
▪ Quiche met zalm en prei
▪ Minicroissants met ham en kaas (2stuks)
▪ Groentetaartje
▪ Trio van Foccacio toast met Gandaham, gerookte zalm en
kruidenkaas
▪ Worstenbrood
▪ Assortiment van gefrituurde hapjes

€ 2,50 pp
€ 4,00 pp

€ 2,20 pp
€ 2,50 pp
€ 2,50 pp
€ 7,50 pp
€ 9,50 pp

€ 5,10 pp
€ 5,10 pp
€ 5,50 pp
€ 3,00 pp
€ 5,10 pp
€ 7,50 pp
€ 3,00 pp
€ 4,75 pp

HUUR AUDIO & VISUEEL MATERIAL

Micro (dasspeld) + zend en ontvanger
Micro draadloos (hand) + zend en ontvanger
Vloerstatief (micro)
Mengversterker 300w met boxen
Extra 2 boxen
Flipover (met papier en stiften)
Projectiescherm
Podium klein (4.50 m x 5.00 m)
Podium groot (2.50 m x 10.00 m)
Extra LCD Projector (beamer)

1ste dag tarieven
in euro
45,00
45,00
3,00
75,00
30,00
12,50
15,00
70,00
100,00
50,00

Vanaf 2de dag
tarieven in euro
22,50
22,50
1,50
35,00
15,00
6,25
7,50
35,00
50,00
40,00

Wenst u nog andere audiovisuele materialen die u niet direct op bovenstaande lijst, dan
verzorgen wij deze ook op aanvraag graag voor u!
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Leuke teambuilding: Cooking Workshop!
Corsendonk De Linde biedt de mogelijkheid om een cooking event te organiseren in onze
keuken. Wij bieden drie verschillende formules aan om een leuke teambuilding te kunnen
garanderen voor elke doelgroep!

Cooking Teambuilding
Zin in een leuke namiddag om samen met uw team de dagelijkse werking van het horecaleven te ontdekken? We werken in kleine groepjes om de verschillende belangrijke rollen
voor een succesvolle culinaire ervaring te ontdekken.
Onze teambuilding start met een heerlijk aperitiefje en een goede briefing over de
dagplanning. Hierbij leert uw groep tafels correct indekken, de juiste houding van bediening,
lekkere gerechtjes in groep maken, de afsluiting van de avond met de afruim en afwassen.
Naargelang van het aantal personen zal ook de duur kunnen variëren van de verschillende
taakverdelingen. Standaard kunnen we van volgend programma uit gaan:
30 min opstelling – 2 uur koken – 1 uur lekker eten – 30 min opruim en afwas
Prijs per persoon: 45 euro, exclusief dranken

Cooking All-In
Tijdens deze “All – in cooking” leert u zelf heerlijke gastronomische gerechten maken in groep
. U dag start met een lekkere verwelkoming en briefing over het verloop van de dag.
U leert een tafel op een zeer leuke en feestelijke manier indekken, om net dat ietsje meer
sfeer toe te voegen aan de dag! U zult ook kennis maken met de gastronomische keuken en
zelf voor een heerlijk diner/lunch zorgen. U kan zelf op voorhand mee bepalen welke
gerechten u graag wenst te serveren.
Daarna gaat u samen gezellig tafelen met tevens ook alle dranken inbegrepen! Tijdens het
diner/lunch wordt u bediend waardoor enkel genieten nu nog centraal staat..
Prijs per persoon: 69 euro, inclusief dranken

Meeting Guide 2016

13

Escaping Belgium
Wat is een escape room?
Een escape room is een interactief spel waarbij je als team opgesloten wordt in een kamer.
De deelnemers moeten door middel van het oplossen van puzzels en het zoeken van
aanwijzingen proberen te ontsnappen. Hiervoor krijgen ze één uur de tijd.
Thema: Ecsedi Báthory Erzsébet,
beter bekend als Elisabeth Bathory, was aan het einde van de 16e eeuw één van de rijkste
en machtigste gravinnen van het toenmalige Hongarije.
Ze ging de geschiedenis in als koelbloedigste vrouwelijke seriemoordenaar aller tijden. Maar
was dit daadwerkelijk zo?
Voor groepen van 2 tot 6 personen per sessie.
Prijs op te vragen aan de receptie.
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CONTACT en BEREIKBAARHEID
Corsendonk De Linde
Kasteelstraat 67
2470 Retie
T: 0032(0)14/38.99.80
F: 0032(0)14/39.02.60
www.de-linde.be
Info.delinde@corsendonkhotels.com
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