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Domein van de Grotten van Han | Een originele locatie
voor uw seminaries!
Van maandag 20 april 2020 tot zondag 03 januari 2021.
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Han-sur-lesse - 5580
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https://grotte-de-han.be/nl
© Domaine des Grottes de Han

In Han-sur-Lesse beschikt het Domein van de Grotten van
Han over comfortabele vergaderzalen in een origineel decor
die een andere dimensie geven aan uw seminaries.
Het Domein van de Grotten van Han is ideaal gelegen in het hart van
een #link[taxonomie_term|25088|natuurreservaat] van 250 hectaren
groot en verwelkomt bedrijven voor een breed scala aan
professionele evenementen.

Originele en inspirerende vergaderruimtes
Het Domein van de Grotten van Han beschikt over originele ruimtes
en moduleerbare vergaderzalen waar u al uw bijeenkomsten kunt
organiseren.
Wapenzaal: 110 m onder de grond, volledig gerenoveerd, met
een groot terras van 600 m² dat plaats biedt aan maximaal 500
gasten voor een concert, een walking dinner, een dansavond, een
receptie...
Vergaderzaal met een capaciteit van 80 personen
De pelsjagershut

Bovendien beschikken alle zalen over didactisch materiaal.

Andere troeven
> Restaurant
Barbecue met panoramisch zicht
Interne catering
> De organisatie van evenementen
Een ervaren team
Talrijke mogelijkheden voor teambuildings
Bedrijfsdag
De voorstelling van producten
Vergaderingen
Diners
Familiedagen
Personeelsfeesten
Zoek nieuwe oorden op met uw teams in een van de originele
seminariezalen van het Domein van de Grotten van Han

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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