BUITENGEWOON ZAKENDOEN
Locatie

Accommodatiegegevens

De prachtige Drentse natuur is het stijlvolle decor van dit unieke resort.
Alles is aanwezig om van uw zakelijke bijeenkomst een succes te maken.
Een uitgebreid aanbod aan accommodaties en faciliteiten op het hoogste
niveau maken dit de ideale locatie voor uw volgende event, congres of
vergadering. Op Hof van Saksen is het ‘buitengewoon zakendoen’.

•	Ruim 600 stijlvol gemeubileerde Saksische boerderijen, geschikt voor
2 tot 24 personen
•	Elke accommodatie is voorzien van een ruime woonkamer met lounge
zithoek, gashaard, LED Flatscreen TV met Blu-ray speler, keuken met
moderne apparatuur, badkamer met bad en douche en verschillende
ruime 2-persoons double of twin slaapkamers
•	Divers aanbod van boerderijen beschikbaar, van comfortabel tot extra
luxe met eigen whirlpool, Finse sauna en zonnebank
•	Unieke boerderijen, zoals de 4-persoons Wellness boerderij,
compleet met rainshower, bubbelbad, Finse sauna en luxe
buiten jacuzzi. De 12-persoons Culinaire boerderij voorzien van
luxe Miele keukenapparatuur, met mogelijkheden tot private
dining, kookworkshops onder leiding van de Chef de Cuisine en
wijnproeverijen. Na het diner kunt u comfortabel overnachten in uw
eigen Culinaire boerderij

Eigenschappen
•	Alles-in-één locatie, combineer recreëren, dineren, feesten, sporten,
teambuilden, ontspannen en overnachten
•	Het resort is ontwikkeld door gerenommeerde ontwerpers, zoals
Cor Kalfsbeek, Piet Boon en Piet Oudolf
•	Verschillende restaurants met terras aan het water
•	Business Centre met vergaderzalen uitgerust met topkwaliteit
apparatuur
•	Receptie met aparte congresbalie
•	Uniek binnenzwembad met bubbelbaden, wedstrijdbad,
wildwaterbaan en vier sensationele waterglijbanen waaronder de
grootste indoor waterglijbaan ter wereld
•	Spa & Wellness met diverse sauna’s, baden, ontspanningsruimtes
en meerdere behandelkamers voor een volwaardig scala aan
beautybehandelingen
•	Fitness
•	Eventterrein van 12.000 m2
•	Activiteitenteam voor maatwerk teambuildingprogramma’s
•	Gift & Fashion Shop en Noordermarkt (supermarkt inclusief
bezorgservice)
•	Recreatiemeer met strand
•	Gratis parkeren op één van de grote parkeerplaatsen (ruim 800)
•	Gratis wifi op het hele resort
•	24-uurs Security
•	Wasserette en stomerij service
•	1.000 m² Indoorspeelparadijs Harrewar
•	Ruim 600 Saksische boerderijen, met een overnachtingscapaciteit
van meer dan 3.000 gasten

Culinaire boerderij

Comfort boerderij

Vergaderfaciliteiten

Dineren

• Uitgebreid Business Centre met Lounge, bar, kleedruimte en garderobe
• Theatre zaal geschikt voor groepen tot 250 personen, met
projectiescherm van 7 meter breed
• Helmantel en Drukker zaal, met projectiescherm en geschikt voor
groepen tot 50 en 60 personen
• Zalen beschikken over topkwaliteit verlichting, klimaatbeheersing en
audiovisuele apparatuur
• Serre Al Fresco, geschikt voor groepen tot 60 personen
• Culinaire boerderij voor een combinatie van vergaderen,
kookworkshops, private dining en overnachten tot 12 personen
• Boerderijen geschikt voor 18 en 24 personen in boardroom opstelling,
ook geschikt om in te overnachten.

• Grand Café; de plek voor een kop koﬃe, lunch, borrel en een diner.
Inclusief eigen terras aan het water met uitzicht over het recreatiemeer.
Geschikt tot 200 personen
• Self-service restaurant Al Fresco met live cooking. Ook geschikt voor
ontbijt. Geschikt tot 290 personen
• Italiaans restaurant Gusto; verse pasta’s, salades en pizza’s. Geschikt tot
200 personen
• Rapido; stijlvol snackrestaurant voor snacks, milkshakes, ijs, pasta’s en
salades
• Verschillende mogelijkheden voor private dining
• Kookworkshops, master classes en wijnproeverijen, ook mogelijk in de
Culinaire boerderij

Grand Café

Al Fresco

Bezienswaardigheden
• Buitencentrum Boomkroonpad, de Hondsrug UNESCO Global Geopark
en het ‘Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa, drie
natuurgebieden in de buurt van het resort
• Vijf verschillende 18- tot 27-holes golfbanen in de directe omgeving
• De steden Assen en Groningen met verschillende musea
• TT Circuit Assen
• Wildlands Adventure Zoo Emmen

Theatre

Hunebedden in Drenthe

Vijf golfbanen in de directe omgeving

Route

Helmantel zaal

Hof van Saksen
Borgerderstraat 12
9449 PA Nooitgedacht
Nederland

Reserveren en informatie
sales@hofvansaksen.nl
+31-(0)592 24 59 55
youtube.com/hofvsaksen
hofvansaksen.nl/zakendoen



Airport

• 30 km van Groningen Airport Eelde
• 9 km van treinstation Assen
• Bus of taxivervoer kan
worden verzorgd
• Vanaf de snelweg A28 neemt u
afslag 32 richting de N33. Op de
N33 bij afslag Rolde/Grolloo wordt
Hof van Saksen duidelijk aangegeven
met borden.
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