Op het gebied van teamactiviteiten heeft Hotel Haarhuis samenwerkingen met ervaren lokale partners.
Bent u op zoek naar een cultureel, sportief of eenvoudig uitje? Wij regelen het graag voor u!
Een aantal suggesties hebben wij voor u op een rijtje gezet:

Cocktailworkshop incl. tropisch 3-gangen diner
Wat is er nu leuker om samen te werken, samen te proeven
en samen lachen? Deze cocktailworkshop van
Events4Business is het vrolijkste uitje voor uw bedrijf.
Deelnemers beleven niet alleen een tropisch avontuur, maar
ontdekken die middag ook hoe zij zelf een Mojito, Piña
Colada of Caipirinha kunnen maken. Vervolgens sluit u de
workshop af met een tropisch 3-gangendiner in restaurant
Perron 5.

Nederlands Wijnmuseum Arnhem
Beleef de wonderlijke wereld van wijn met een wijnproeverij
bij het Nederlands Wijnmuseum. Tijdens de
wijnproeverijen kunt u uw smaak verder leren ontdekken en
kennis maken met de prachtige en unieke wijnen die het
wijnhuis biedt. Er zijn verschillende soorten
wijnproeverijen; voor grote en kleine groepen, in sfeervolle
ruimtes en onder begeleiding van een wijnexpert.

Teambuilding
In samenwerking met Otterlo Events bieden wij u de
mogelijkheid om uw bijeenkomst uit te breiden met een
leuke teambuilding activiteit. Deze activiteiten kunnen
georganiseerd worden in ons hotel, park Sonsbeek, in de
binnenstad van Arnhem of op de Veluwe.

Introdans beweegt je
Geef uw bijeenkomst een leuke actieve twist met één van de
workshops van Introdans! Introdans bevindt zich op
loopafstand (5 minuten) van ons hotel en de workshops zijn
ideaal te combineren met een bijeenkomst. Kies uit de
workshop Come See Us, Dans als een prof…met Introdans of
This is your Wake Up Ball! Voor alle workshops geldt
danservaring of speciale kleding is niet nodig! Het plezier en
samen bezig zijn staan voorop!

Come See Us (2 uur)

Tijdens de workshop Come See Us krijgt u een kijkje achter de
schermen. U woont een repetitie of training van de dansers bij
en bezoekt de kostuum- en de pr-afdeling. Vervolgens kruipt u
tijdens een laagdrempelige dansworkshop in de huid van een
danser.

Dans als een prof… met Introdans! (1 uur)

Dans als een prof… met Introdans is een oriënterende
dansworkshop waarin u ervaart hoe een professionele danser bij
Introdans werkt. U ondervindt stapsgewijs wat er allemaal
komt kijken bij het maken van een danscreatie en werken met
het dansmateriaal uit de voorstellingen van Introdans. In deze
laagdrempelige workshop staat het plezier in bewegen en
samen bezig zijn voorop. De workshop duurt een uur en kan
gegeven in de studio van Introdans, maar ook in een ruimte bij
Hotel Haarhuis.

This is your Wake Up Ball (15 tot 30 min.)

Energizer als start, tussendoor of afsluiting van een
vergadering, (feestelijke) bijeenkomst of conferentie.
This is your Wake Up Ball is een laagdrempelige
bewegingsactiviteit voor groepen op de werkvloer, in de
vergaderruimte of in de conferentiezaal, die de boel letterlijk
wakker schudt. Tijdens deze energizer wordt u in 15 tot 30
minuten staand en/of zittend wakker gemaakt. Dit gebeurt op
aansprekende muziek onder enthousiasmerende leiding van een
van de dansdocenten van Introdans. Deze workshop is mogelijk
in de studio van Introdans, maar ook in een ruimte bij
Hotel Haarhuis.
Iedere bijeenkomst is uniek en vraagt om persoonlijke service & aandacht. Hotel Haarhuis maakt
daarom graag voor u een offerte op maat met een bijpassend uitje. Naast de genoemde suggesties zijn
er uiteraard nog andere uitjes mogelijk! Voor meer informatie kunt u ons bereiken via 026-4427441 of
via zaalreserveringen@hotelhaarhuis.nl.

