
Welkom bij Landal Orveltermarke! Dit park ligt in een landelijke omgeving,  
direct naast het museumdorpje Orvelte. U vindt er uitstekende faciliteiten voor een  
vergadering, inspirerende teambuilding of een spetterend evenement. Het park ligt in 
het hart van Drenthe op 30 km van Assen en op 18 km van Emmen.

De mogelijkheden
Het park beschikt over 222 karakteristieke vrijstaande bungalows in een deels bosrijke omgeving, trendy restaurant met 
bar en multifunctionele zalen en een 18-holes Pitch&Putt golfbaan.
• Events voor elke groepsgrootte zoals afdelingsuitjes en feestavonden (van 2 tot 1.100 personen)
• Eén- of meerdaagse vergaderingen
• Dit park is ook exclusief te huren als ‘je eigen park’

Landal Orveltermarke

http://www.landalbusinessline.nl/nl-nl/events/park


De faciliteiten
Het park biedt een diversiteit aan mogelijkheden:
•  Een full-service concept: alles op één park midden in de natuur
•   Diverse overnachtingsmogelijkheden in de 222 bungalows tot maximaal 1.100 personen. Van basisovernachting tot  

een aangekleed verblijf in een luxe bungalow met sauna en solarium, inclusief ontbijt.

•  Diverse vergaderzalen voor 2-40 personen
• Diverse bungalows waarin u kunt vergaderen en overnachten
• Diverse multifunctionele diner- en feestzalen met aangrenzende (besloten) terrassen
•  Brasserie ‘t Flinthoes, terras, snackbar en een supermarkt
•  Draadloos internet
•  Gratis parkeergelegenheid

•  Sportieve programma’s op het park georganiseerd door een professionele outdoor organisatie
•  18-holes Pitch&Putt golfbaan, volleybalveld en jeu-de-boules-banen
• Overdekte schietbaan (onder professionele begeleiding o.a. handboog, kruisboog en blaaspijp)
•  Fietsverhuur
•  Poolbiljart en amusementshal
•  Overdekt zwembad, indoor speelhal, airtrampoline

Adres
Landal Orveltermarke
Mr. J.B. Kanweg 3
9439 TD Witteveen

Interesse? 
Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met:

Landal Business Line
Postbus 175
2260 AD Leidschendam
T: +31 (0) 88 205 98 88
F: +31 (0) 88 205 98 89
E: businessline@landal.nl
www.landalbusinessline.nl
Volg ons op @Landalzakelijk

Buiten gewoon zaken doen
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Orveltermarke

15
-0

08
72

De zaalindeling

Zaal m2 Boardroom Carré U-vorm Klas/School Cabaret Theater Feest

12-persoons  

vergaderbungalow   

(max. 22)*

160 10 - - - - - -

24-persoons  

vergaderbungalow  

(max. 6)*

320 20 - - - - - -

Vergaderzaal I 91 18 40 24 32 40 40 50-60

Vergaderzaal II 51 10 20 16                 12 - 25 30

Zaal ’t Flinthoes** 84 12 20 20 18 26 30 40

Brasserie ’t Flinthoes** 256 - - - - - - 120

Uitkoop gehele park 20 ha - - - - - - 1.000

 
* De 24-persoons vergaderbungalows kunnen op worden gesplitst in 2 keer een 12-persoons vergaderbungalow 
** De zaal ‘t Flinthoes wordt door een schuifwand afgescheiden van Brasserie ‘t Flinthoes. Beide ruimtes kunnen  
tegelijkertijd gehuurd worden. In dat geval zal de oppervlakte van Brasserie ‘t Flinthoes 172 m2 bedragen en  
geschikt zijn als feestlocatie voor maximaal 50 gasten.

http://www.landalbusinessline.nl

