
 inspireer uw vergaderingen

 de dolce-ervaring
 Eén met de natuur.

Vergaderprofessionals die ernaar streven 
uw deelnemers nieuwe perspectieven te laten 

ontdekken en ze een nieuwe visie mee te geven 
in lijn met uw doelstellingen.

Krachtige en vernieuwende tools voor een 
soepelere organisatie van uw vergadering.

Een uiteenlopend culinair aanbod, 
samengesteld om uw deelnemers te laten 

genieten en ze de energie en concentratie te 
geven om hun deelname te optimaliseren.

Gecertificeerd door de IACC — International 
Association of Conference Centers.

Ontvang Go meet® —  punten van het Wyndham 
Rewards®-programma, ‘s werelds meest 

genereuze loyaliteitsprogramma.

Groen gecertificeerd en betrokken 
bij het milieu.

DOLCELAHULPE.COM/NL

CAPACITEIT
· Conferentiecentrum van 4.500 m2
· Meer dan 40 flexibele vergaderruimten
· Twee auditoria met respectievelijk 150 en 500 zitplaatsen

KAMERS EN SUITES
Al onze elegante en comfortabele kamers en suites (in totaal 264) zijn uitgerust 
met moderne technologie en bieden een verbluffend uitzicht op het Zoniënwoud.

RESTAURANTS EN BARS
Geniet van de unieke sfeer van onze twee restaurants en twee bars.
· Buffetrestaurant ‘Argan’ met terras en zicht op het bos
· Restaurant ‘Brasserie 135’ met smaakvolle gerechten op basis van seizoensproducten
· Lobbybar ‘Badian’ met loungeterras
· Loungebar ‘Oak Bar’

ACTIVITEITEN TER PLAATSE EN IN DE NABIJHEID
Of uw verblijf nu in het teken staat van werk of ontspanning, Dolce La Hulpe 
Brussels biedt een wijd aanbod aan voorzieningen.

· Binnenzwembad met terras, sauna en hamam
· Fitnesscentrum
· Gezondheidsparcours
· Tennisbanen (buiten)
· Joggingpaden
· Fietspaden
· Thema-avonden
· Château de La Hulpe
· Fondation Folon
· Golfbanen in de nabijheid
· Wellnesscentrum Spa Cinq Mondes voor een intense 

regeneratievan lichaam en geest
· Diverse teambuildingsactiviteiten op locatie, zowel binnen als buiten, met inbegrip 

van de exclusieve Trail of Discovery en de escaperooms The Cube en The Sphere



EFFICIENTIE EN EENVOUD BEVORDEREN VAN NETWERKEN BEVORDEREN VAN TEAMGEEST

Dit pakket omvat alle items van het Business Pakket 
+  het volgende:

vergaderpakket voor een dag (8 uur):
· Een gratis glas Cava of frisdrank per persoon
· Een teambuildingsactiviteit naar keuze:

· Teambuildingsactiviteiten binnen (op locatie):
· Escaperoom The Cube (2 uur)
· Escaperoom The Sphere (2 uur)

· Teambuildingsactiviteiten buiten:
· Trail of Discovery (4 uur)
· Lost (2 uur)

compleet vergaderpakket (24 uur):
· 20% van uw kamers worden gratis opgewaardeerd naar een 

superieure categorie naargelang beschikbaarheid
· Late check-out tot 12.00 uur (naargelang beschikbaarheid)

business pakket serenity pakket infinite pakket

* Kladblokken, pennen, paperclips, magneten, post-its, water en zoetigheden.
** Naargelang het seizoen.

Beschikbaar voor 10 tot 50 deelnemers. 
Neem bij meer dan 50 deelnemers contact met ons op: Rfp.lahulpe@dolce.com

vergaderpakket voor een dag (8 uur):
· Vergaderzaal met natuurlijk daglicht en de benodigde apparatuur 

(projector & scherm, 1 draadloze microfoon, 2 flipovers) en een 
conferentiekit*

· Opties voor een driegangenlunch inclusief drankjes :  
Seizoensmenu / Dolcebuffet / Sandwichbuffet / Grillmenu

· Nourishment Hub met koffiepauzes die de hele dag door veranderen
· Parkeerplaats en gratis Wi-Fi
· Gratis bosplattegrond voor een verkwikkende wandeling 

in het omringende woud

compleet vergaderpakket (24 uur):
· Alle hierboven vermelde punten +
· Opties voor een driegangendiner inclusief drank:  

seizoensmenu / grillmenu / Dolcebuffet
· Een overnachting in een superieure eenpersoonskamer
· Ontbijtbuffet
· Gratis toegang tot het binnenzwembad, fitness, sauna, hamam, 

tennisbanen en beweegtuin (gezondheidsparcours)

Dit pakket omvat alle items van het Business Pakket 
+ het volgende:

vergaderpakket voor een dag (8 uur):
· Cocktailworkshop onder leiding van een barkeeper (1 uur) 
Deze workshop bevat 2 verschillende cocktails

compleet vergaderpakket (24 uur):
· Dinerupgrade met:

· Privé diner zaal (naargelang beschikbaarheid)
· Opgewaardeerd menu

· 10% van uw kamers worden gratis opgewaardeerd naar een 
superieure categorie naargelang beschikbaarheid

Vergaderpakket voor een dag vanaf € 85**
Compleet vergaderpakket vanaf € 245**

Vergaderpakket voor een dag vanaf € 99** 
Compleet vergaderpakket vanaf € 265**

Vergaderpakket voor een dag vanaf € 175** 
Compleet vergaderpakket vanaf € 340**



BUSINESS 
PAKKET

SERENITY
PAKKET

INFINITE
PAKKETbuitengewone voordelen

TEAMBUILDING

BINNEN

De escaperoom The Cube

De escaperoom The Sphere

BUITEN

Trail of Discovery 

Lost

Neem voor meer informatie over onze 
teambuildingsactiviteiten contact met ons 
op of breng een bezoek aan onze website.

VERGADERPAKKET VOOR EEN DAG
Vergaderzaal met natuurlijk daglicht

Twee flipovers, mineraalwater, zoetigheden

Conferentiekit: kladblokken, pennen, paperclips, 
magneten, post-its, water en zoetigheden 

Audiovisuele apparatuur: projector & scherm, 1 draadloze microfoon, 
2 flipovers in de plenaire zaal

Mogelijke geluidinstallatie met draadloze microfoon geïnstalleerd door ons audiovisuele team

Interactieve vergadervoorzieningen (stemmateriaal, notitiebord, quiz, brainstorming enz.)

Gratis Wi-Fi  in het gehele conferentiecentrum

Permanente koffiepauze met gezonde en uitgebalanceerde snacks die de hele dag door veranderen

Een conferentiemanager speciaal voor uw evenement én een Zakencentrum 
geopend van 7:00 tot 19:00 uur

Opties voor een driegangenlunch, inclusief drank (1/2 l water, thee of koffie): 
seizoensmenu / Dolcebuffet / sandwichbuffet / grillmenu

Internetverbinding op het hele terrein

Parkeerplaatsen voor 500 auto’s

Cocktailworkshop onder begeleiding van een barkeeper van 1 uur

Een gratis glas Cava of frisdrank per persoon

Teambuildingsactiviteit naar keuze uit onze selectie in rood rechts van dit overzicht. Vanaf 10 personen

COMPLEET VERGADERPAKKET
Accommodatie in een superieure kamer 

Opties voor een driegangendiner inclusief drank (1/2 l water, 1/3 l wijn, thee of koffie): 
seizoensmenu / grillmenu / Dolcebuffet

Tool voor het beheren van uw kamerlijst en een gepersonaliseerde website voor uw evenement - Passkey

Ontbijtbuffet

Toegang tot ons Wellnesscentrum 
(fitnessruimte, binnenzwembad, sauna, hamam, behalve de Spa Cinq Mondes)

Serenity Diner: opgewaardeerd menu in privézaal naargelang beschikbaarheid

Percentage kamers dat gratis kan worden opgewaardeerd naar een superieure kamer* 10% 20%

Late check-out tot 12.00 uur (naargelang beschikbaarheid)

*Naargelang beschikbaarheid.


