Prijslijst De Lytse Ooster-Haven vergaderlocatie
U huurt vergader- en trainingslocatie De Lytse Ooster-Haven voor minimaal vier
uur en met minimaal acht personen. Het maximum aantal deelnemers is 16 (incl.
trainers). U heeft de Studio altijd exclusief tot uw beschikking. Er is ruime
parkeergelegenheid. We kunnen in overleg met u de catering verzorgen; u kunt
het ook zelf organiseren; wat u wilt.
Prijzen zijn vanaf € 12,50 p.p. per dagdeel (exclusief lunch en 21% btw).

Lunch en diner
In overleg met u cateren we een lunch; gezond, goed verzorgd en bereid met
verse producten. Een simpele broodjes lunch kost € 12,50 p.p. Er is ook een
lunch in buffetvorm mogelijk via Cafe de Buorren en bestaat uit een
huisgemaakte soep, balletjes in satésaus, broodjes en broodsoorten, beleg zoet
en hartig, eieren, rundvleessalade, muffins, koffie/thee/melk brood, een frisse
salade, diverse soorten vlees-, kaas en zoet beleg (EUR 18,50 pp voor een
gezelschap met minimaal 15 personen).
Prijs van het diner is afhankelijk van uw wensen. Vormgeving van het diner
gebeurt in overleg.

Teambuildingsactiviteiten
U kunt bij ons o.a. varen, wandelen, vogels kijken, of een creatieve workshop
volgen onder leiding van een gekwalificeerde docent. Prijzen zijn afhankelijk van
aantal deelnemers en type activiteit.
De ruimte wordt verhuurd inclusief: 1 flipover, 1 whiteboard, Projectiescherm/
Televisie, Wifi, Laptop en de hele dag is er onbeperkt koffie, thee, tafelwater, en
lekkers …

Overnachten in de appartementen van de Lytse
Ooster-Haven
Er zijn on site 2 appartementen te reserveren om uw meerdaagse te organiseren.
Aan het water, gezellig onder de platanen. Er kunnen per appartement 6 aparte
bedden ter beschikking worden gesteld (2 slaapkamers met 2 één persoons
bedden, 1 topkamer met een bed en één bed in de woonkamer). Meer
deelnemers die de nacht willen blijven? Dan is er meer ruimte in de nabijheid te
regelen. Neemt u contact op voor de mogelijkheden?
Check de website: https://delytseoosterhaven.nl/
Neemt u aub contact op voor een op maat gemaakte offerte.
Adres: Lytse Sudein 13, 8624 TS Uitwellingerga
J. (Koos) Oosterhaven (tel: 06 515 09 532)

