GeoZalen
Het 3,5 hectare grote forteiland is een bijzonder inspirerende omgeving
met een groot contrast tussen oude charme en innovatieve geotechnieken.
GeoFort biedt u de keuze uit een combinatie van comfortabele zalen,
geschikt voor 5 tot 450 personen. Meer ruimte nodig? Dan is ook het ruime
terras en zelfs het gehele eiland voor u beschikbaar. Zo bieden we op het
hele achterterrein al ruimte voor 650 personen.
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www.geofortevents.nl

TERRA NOVA
Het nieuwe gebouw ‘TerraNova’ biedt diverse
mogelijkheden, zoals een beursvloer voor
uw productpresentatie, netwerkborrel of
personeelsfeest. De zaal is geschikt voor 200
gasten, voorzien van horecamogelijkheden,
maar is ook in te richten als presentatieruimte.
Wilt u de ruimte wat kleiner maken of heeft u
2 zalen nodig? Een scheidingswand verdeelt
de TerraNova in twee gedeeltes, die ook los te
boeken zijn: Zaal Terra en Zaal Nova.
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De grotere helft.
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De Nova zaal is de kleinere helft.

< 45

< 30

< 60

< 40

< 50

< 50

KAZERNESTRAAT

WereldPan

De karakteristieke Kazernestraat biedt volop
mogelijkheden voor al uw evenementen tot
220 personen. Dit fraaie rijksmonument is
sfeervol met glas overdekt. De ruimte leent
zich uitstekend voor borrels, feesten, diners
en bruiloften en is voorzien van moderne
faciliteiten, zoals vloerverwarming, fraai
weggewerkte geluidsboxen, sfeerverlichting,
bar en wifi.

Het sfeervolle restaurant waar u kunt lunchen,
borrelen of dineren tot 100 personen. Vanuit
onze eigen keuken worden diverse gerechten
voor u op maat samengesteld.
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Kenmerken
- Hoge resolutie beamer;
- Los scherm;
- Geluidsinstallatie;
- Flip-over;
- WiFi.
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KADASTER-ZAAL

AUDITORIUM

De ideale presentatieruimte voorzien van veel
kijk- en luistercomfort tot 48 personen.

Een goed ingericht auditorium waar u met
maximaal 200 personen kan samenkomen.

Kenmerken
- Hoge resolutie beamer;
- Scherm;
- Geluidsinstallatie;
- Flip-over;
- WiFi.

Kenmerken
- Hoge resolutie beamer;
- Groot scherm en 2 LCD schermen;
- Geluidsinstallatie met mengpaneel;
- Podium;
- Flip-over;
- WiFi.
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RPS-ZAAL
Perfecte ruimte voor vergaderingen en
brainstorm sessies tot 18 personen.
Kenmerken
- Uitgestrekt white board;
- Hoge resolutie beamer;
- Scherm;
- Geluidsinstallatie;
- Flip-over;
- WiFi;
- Indien gewenst met eigen ontvangstruimte.
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CRISISMANAGEMENT- &
BIG DATA-ZAAL
Een hightech omgeving en een goede plek
als u met collega’s echt aan het werk moet. U
kunt gebruik maken van de Digital Wall met 4
bruikbare grote schermen.
Kenmerken
- Meerdere schermen;
- Flip-over;
- WiFi.
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ESRI-ZAAL

LANDMEET LOUNGE

Perfecte ruimte voor vergaderingen en
brainstorm sessies.

De Landmeet Lounge bevindt zich in de
Kazernestraat. Deze ruimte leent zich voor een
ontvangst, borrel of voor een sfeervolle pauze.
De lounge is voorzien van een bar.

Kenmerken
- Hoge resolutie beamer;
- Scherm;
- Geluidsinstallatie;
- Flip-over;
- WiFi;
- Indien gewenst met eigen ontvangstruimte.
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TIPI TENT
De Tipi Tent, op ons monumentale forteiland,
zorgt voor een unieke beleving. In de Tipi Tent
kunt u binnen terecht voor een lunch of diner
tot 50 gasten of voor unieke vergaderingen
tot 24 personen. Uiteraard kunt u hier
ook terecht voor een staande receptie tot
ongeveer 65 gasten. Bij mooi weer kunnen de
zijkanten van de tipi helemaal open, waardoor
er een sfeervolle partytent ontstaat en het
hele buitenterrein gebruikt kan worden. Is het
kouder? Dan kan de tipi tent dicht en stoken
we het vuur in de tent lekker op.
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GENERAAL KRAYENHOFF
TENT
Deze grote tent staat op een prachtig besloten
deel van het forteiland met oude hoge
bomen. De gehele zuidpunt van het forteiland
is af te huren voor een sfeervolle lunch,
brainstormsessie of diner. Terwijl u droog en
schaduwrijk geniet van uw maaltijd, kunnen
kinderen zich vermaken in de nabijgelegen
attracties. Hierdoor leent deze tent zich bij
uitstek voor een familiefeest.
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TOPCON LOUNGE

FORTEILAND

Sfeervolle ruimte geschikt voor break-out
sessies, lunch of borrel.

Naast de individuele GeoZalen is ook het
gehele forteiland af te huren. Door de
combinatie van binnen en buiten heeft u een
unieke, inspirerende locatie. Op deze manier
bieden we ruimte voor circa 1.500 personen.
Uiteraard voorzien van alle moderne
vergaderfaciliteiten en een passende catering.

Kenmerken
- Scherm;
- Flip-over;
- WiFi.
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