Arrangementen

Events & Zaken
2022

Uw event bij Hotel Spoorzicht & SPA

Welkom bij Hotel Spoorzicht & SPA****
Groningse gastvrijheid & sfeervol genieten
Gelegen in het groene, weidse Groninger Hogeland, ligt het charmante dorpje
Loppersum. Op slechts 20 auto-, of treinminuten vanaf het centrum van de stad
Groningen vindt u de rust en ruimte maar ook alle faciliteiten om een geslaagd
feest, bruiloft of vergadering te hebben.
Het authentieke pand stamt uit 1887 en was vroeger ‘Logement & Koffiehuys
Spoorzicht’. De sfeervolle SPA en de zeven in 2020 gerealiseerde Luxe Long Stay
Appartementen zijn onderdeel van het complex. In 2021 is er een geheel nieuwe
vleugel bijgebouwd met 37 splinternieuwe state of the art hotelkamers, een nieuw
restaurant, een royale bar & lounge, diverse terrassen en meerdere zalen voor
events.
Met onze moderne, frisse binnen-, en buiten mogelijkheden is Hotel Spoorzicht & SPA
de perfecte locatie als het gaat om:








Vergaderingen
Congressen en meerdaagse bijeenkomsten
Feesten (verjaardag, jubileum, vrijmibo, babyshower, nieuwjaarsreceptie)
Bruiloften
Bedrijfsfeesten/events
Private dining
Condoleance

Wist u dat
Hotel Spoorzicht & SPA de perfecte uitvalsbasis is voor de zakelijke markt op slechts
15 minuten van de Eemshaven?
Hotel Spoorzicht & SPA uw gasten de mogelijkheid biedt om te overnachten na een
bruiloft/congres?
Hotel Spoorzicht & SPA op slechts 2 minuten vanaf het treinstation ligt?
Er bij mooi weer buiten getrouwd kan worden?

Arrangementen
Vergaderarrangement 2 uur

Tot 20 personen

€ 13,50 p.p.
Onbeperkt koffie, thee, frisdrank en tafelwater | Groninger Knol’s koek | snoeppot op tafel |
handfruit | multimedia pakket | vergaderkoffer
Bovenstaand bedrag is excl. zaalhuur.
Dit arrangement is op basis van 2 uren en is uit te breiden met onze andere arrangementen.
Onze afdeling sales informeert u graag en maakt een offerte op maat.

Voor groepen vanaf 20 personen kunt u contact opnemen met onze afdeling sales. We
bespreken graag de mogelijkheden met u.

Het multimediapakket bestaat uit een multimedia scherm, geluidsinstallatie, microfoon en
flipover.
Optie:
Huur laptop

€ 75,00

Arrangementen
Vergaderarrangement 4 uur

Tot 20 personen

€ 23,50 p.p.
Onbeperkt koffie, thee, frisdrank en tafelwater | Groninger Knol’s koek | snoeppot op tafel |
handfruit | multimedia pakket | vergaderkoffer
Bovenstaand bedrag is excl. zaalhuur.
Dit arrangement is op basis van 4 uren (één dagdeel) en is uit te breiden met onze andere
arrangementen. Onze afdeling sales informeert u graag en maakt een offerte op maat.

Voor groepen vanaf 20 personen kunt u contact opnemen met onze afdeling sales. We
bespreken graag de mogelijkheden met u.

Het multimediapakket bestaat uit een multimedia scherm, geluidsinstallatie, microfoon en
flipover.
Optie:
Huur laptop

€ 75,00

Zalen
Spoor 1
Spoor 2
Spoor 3
Perron 11
Het Voorhuis
De Wissel
Het Monument
De Tuinzaal

60 m2
40 m2
100 m2
36 m2
50 m2
200 m2
130 m2
125 m2

€ 200,00 per dagdeel
€ 150,00 per dagdeel
€ 300,00 per dagdeel
€ 150,00 per dagdeel
€ 200,00 per dagdeel
€ 500,00 per dagdeel
€ 750,00 per dagdeel
€ 500,00 per dagdeel

max. 32 personen
max. 24 personen
max. 80 personen
max. 20 personen
max. 25 personen
max. 125 personen
max. 100 personen*
max. 100 personen

De Wissel is een combinatie van Spoor 1, Spoor 2, Perron 11 en Het Voorhuis.
Voor het maximum aantal personen is uitgegaan van een carré vergader opstelling.
* Hier is uitgegaan van een receptie sta/zit opstelling.

Arrangementen
Lunch bij Vergaderarrangement

€ 12,50 p.p.
Breid uw vergaderarrangement uit met een geheel verzorgde lunch.
Belegde luxe broodjes | melk | karnemelk | jus d’orange | mineraalwater

Lunch Deluxe bij Vergaderarrangement

€ 17,50 p.p.
Breid uw vergaderarrangement uit met een deluxe lunch.
Soep van de chef | belegde luxe broodjes | warme snack | vers fruit | zoete lekkernij |
melk | karnemelk | jus d’orange | mineraalwater
Voor groepen vanaf 20 personen kunt u contact opnemen met onze afdeling sales om de
mogelijkheden te bespreken. Wij denken graag met u mee.

Diner van de Chef bij Vergaderarrangement

2-gangen € 27,50 p.p.
3-gangen € 32,50 p.p.
4-gangen € 37,50 p.p.
Breid uw vergaderarrangement uit met een 2, 3 of 4-gangen diner van de chef.
Met keuze uit vis, vlees of vega.

Arrangementen
High Tea

Vanaf 10 personen

€ 24,50 p.p.
Op een etagère presenteren wij:
Scones | sandwiches | diverse zoete lekkernijen | diverse hartige lekkernijen | bonbons |
vers fruit
De high tea heeft een tijdsduur van circa 2,5 uur. In deze tijd serveren wij u onbeperkt diverse
soorten losse thee maar uiteraard kunt u ook kiezen voor koffie*. Tegen een meerprijs kan de
high tea gestart worden met een glas bubbels.

Babyshower High Tea

Vanaf 10 personen

€ 24,50 p.p.
Op een etagère presenteren wij:
Scones | sandwiches | diverse zoete lekkernijen | diverse hartige lekkernijen | bonbons |
vers fruit
Bij de babyshower high tea worden blauw en/of roze accenten verwerkt in de hapjes en
lekkernijen. De high tea heeft een tijdsduur van circa 2,5 uur. In deze tijd serveren wij u
onbeperkt diverse soorten losse thee maar uiteraard kunt u ook kiezen voor koffie*. Tegen
een meerprijs kan de babyshower high tea gestart worden met een glas bubbels.
De decoratie van de zaal is optioneel. Tot 15 personen is dit €50,00 en vanaf 16 personen
€75,00. Zelf de zaal decoreren is mogelijk, wij bespreken graag de opties.

* De overige dranken zijn op basis van nacalculatie.

Arrangementen
High Wine

Vanaf 6 personen

€ 59,50 p.p.
Vijf verschillende gerechtjes uit onze keuken met een bijpassende wijn.
Bubbels | rosé | wit | rood | dessert

Borrel Arrangement 1,5 uur

Vanaf 4 personen
Alleen i.c.m. een
ander arrangement

€ 18,50 p.p.
Gedurende 1,5 uur onbeperkt:
Bier van de tap | fris | huiswijn | binnenlands gedistilleerd | nootjes | zoutjes | kaas | worst
| olijven | 1 ronde bitterballen

Borrel Arrangement 4 uur

Vanaf 4 personen
Ook zakelijk te boeken

€ 34,50 p.p.
Gedurende 4 uur onbeperkt:
Bier van de tap| fris | huiswijn | binnenlands gedistilleerd.
Daarnaast nootjes | zoutjes | kaas | worst | olijven | 1 ronde assortiment bittergarnituur |
5 rondes met verschillende luxe hapjes

Buffetten
Mediterraans Buffet

Vanaf 20 personen

€ 32,50 p.p.
Een heerlijk Mediterraans getint buffet met:
Mix van pasta’s | gegrilde groenten | verschillende salades | vis | vlees | vega
Dit buffet is uit te breiden met:
Een dessert
€ 7,50 p.p.
Dessertbuffet
€12,50 p.p.
bestaande uit ijstaart | verschillende soorten mousse | taarten | fruit | slagroom

Hollands Buffet

Vanaf 20 personen
Te reserveren in de maanden
oktober t/m maart

€ 22,50 p.p.
Een klassiek Hollands buffet met:
Boerenkool | hutspot | zuurkool | hete bliksem | spekjes | kaantjes | 4 soorten vlees |
tafelzuren
Dit buffet is uit te breiden met:
Een dessert
€ 7,50 p.p.
Dessertbuffet
€12,50 p.p.
bestaande uit ijstaart | verschillende soorten mousse | taarten | fruit | slagroom

Buffetten
Seizoensbuffet

Vanaf 20 personen

€ 27,50 p.p.
Een wisselend buffet geïnspireerd door de verschillende seizoenen met:
Soep van de dag | stokbrood met huisgemaakte smeersels | verschillende salades | vis |
vlees | vega| bijpassende aardappelgarnituur

Dit buffet is uit te breiden met:
Een dessert
€ 7,50 p.p.
Dessertbuffet
€12,50 p.p.
bestaande uit ijstaart | verschillende soorten mousse | taarten | fruit | slagroom

Walking Dinner

Vanaf 20 personen

€ 49,50 p.p.
Ongeveer 3 uur durend diner bestaande uit 10 gangen. Er wordt rondgegaan met
verschillende kleine gerechtjes:
Twee keer koud gerecht | soepje | twee keer warm gerecht | spoom | twee keer warm
gerecht | zoet gerecht | kaas

