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De Abdij van Stavelot| Prestige voor uw
zakenmeetings
Cour De L'abbaye 1
Stavelot - 4970
Contact: +32 80 88 08 78
WBT - David Samyn

https://www.abbayedestavelot.be/nl
De Abdij van Stavelot beschikt over alle nodige infrastructuur
voor de organisatie van congressen, evenementen, seminars,
incentives en soirees.
Op zoek naar een prestigieuze locatie voor uw buitengewone
evenement? De Abdij van Stavelot is de perfecte oplossing om uw
collega's en gasten in een uniek kader te verwelkomen. Ze zullen
versteld staan!

Uitzonderlijke infrastructuur
6 aanpasbare seminariezalen
Biedt plaats aan 15 tot 500 personen
Prachtige gewelfde kamers barstensvol geschiedenis
Aangepaste infrastructuur voor alle
bedrijfsevenementen en privésoirees

Magische natuurlijke omgeving
Maaltijden bereid op maat
Mogelijkheid om een teambuildingactiviteit te
organiseren in de tuin of in de ruïnes
Mogelijkheid om het terras, het klooster en de tuin te
combineren
Verwijderbare tribunes

De andere troeven van de Abdij van Stavelot
De Abdij van Stavelot ligt in de buurt van de natuurreservaten van
de Ardennen en het circuit van Spa-Francorchamps waarvan
het museum beschikbaar is voor privéhuur. Een unieke kans in
Wallonië!
De Abdij van Stavelot is een uitzonderlijke onthaallocatie,
perfect geïntegreerd in de pittoreske charme van de stad, voor
onvergetelijke professionele ontmoetingen!

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