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De Kasteelhoeve van Courrière | Bijzondere
vergaderruimte in Namen
Rue Bâtis De Corère 6
Courrière - 5336
Contact: +32 83 65 62 58
http://www.courriere.be
© Les Scouts asbl - Jean-Francois De Locht

Te midden van het Naamse platteland staat de Kasteelhoeve
van Courrière, een pareltje uit de XVIIe eeuw. Deze prachtige
geklasseerde site is typisch voor de Condroz en een unieke
locatie voor al uw meetings.
De Kasteelhoeve van Courrière is eigendom van de vzw Les Scouts.
De voorbije jaren onderging ze een paar opeenvolgende renovaties.
De historische elementen werden in ere hersteld, terwijl de hele site
tegelijk een moderne toets kreeg die de bezoekers erg bevalt.

Volledig uitgeruste werkruimtes
De Kasteelhoeve van Courrière bevindt zich tussen Namen en Ciney.
Ze beschikt over 13 vergaderzalen en volledig uitgeruste
werkruimtes, van verschillende omvang en met uiteenlopende
inkledingen.
De ruime graanschuur werd bv. omgevormd tot een
evenementenruimte van 330 m²
2 verdiepingen
Wifiverbinding binnen & buiten
Projectors, microfoons en schermen

De andere troeven van de Kasteelhoeve van Courrière
> Restaurant
Inhousecateringdienst
> Accommodatie
Verblijfsmogelijkheden voor groepen
> Eenvoudig bereikbaar
Centraal gelegen
Eenvoudig bereikbaar via de N4 en E411 en op 15 min van het
zuiden van Namen
> Gratis parking
Gratis parking (60 plaatsen)
De Kasteelhoeve van Courrière staat voor authenticiteit met
bijzondere natuur- en erfgoedelementen. Een absoluut
unieke plek om mensen te onthalen, op te leiden, te
bedanken en ermee te vergaderen!

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