Landal De Reeuwijkse Plassen

Landal De Reeuwijkse Plassen ligt midden in het Groene Hart, tussen de poldersloten,
het wuivende riet en karakteristieke boerderijen. Met al het groen om u heen vergeet u
bijna dat u in de Randstad zit, dichtbij steden als Gouda, Utrecht, Den Haag of Rotterdam.
De Reeuwijkse Plassen beschikt over alle faciliteiten voor een succesvolle vergadering,
een inspirerende teambuilding of een spetterend evenement.

De mogelijkheden
Het park beschikt over 145 moderne waterwoningen die beschut in het natuurgebied liggen, een restaurant, een
evenemententerrein, een winebar en multifunctionele zalen. Het is uitermate geschikt voor het organiseren van:
• Grote evenementen zoals festivals, markten en sportevenementen
• Eén of meerdaagse vergaderingen, met max. 160 personen
• Watersportactiviteiten zoals windsurfen, stand up paddling, zeilen en duiken
• Dit park is ook exclusief te huren als ‘je eigen park’

De faciliteiten
Landal Reeuwijkse Plassen beschikt over de volgende faciliteiten:
• Een full-service concept: alles op één park midden in de natuur
•	Diverse overnachtingsmogelijkheden in de 145 accommodaties
• Diverse vergaderzalen tot maximaal 160 personen
• Gratis parkeergelegenheid
• Parkshop, winebar, ijssalon en restaurant Mercatu
• Gratis draadloos internet op het hele park
•	Sportieve programma’s op het park georganiseerd door eigen professioneel Fun & Entertainment team
• Fluisterbootverhuur
• Fiets- en mountainbikeverhuur
• Overdekt zwembad
• Recreatiestrand
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Adres
Landal De Reeuwijkse Plassen
Verlengde Breevaart 3
2811 LR Reeuwijk Nederland

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

Postbus 175

E: businessline@landal.nl

2260 AD Leidschendam

www.landalbusinessline.nl

T: +31 (0) 88 205 98 88

Volg ons op @Landalzakelijk
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