
Kom tot rust en geniet 

van het uitzicht over het 

Veluwemeer



Klik hier voor een inspirerende video 

over onze filosofie

https://www.youtube.com/watch?v=Y2tHQ8Bk3R8
https://www.youtube.com/watch?v=Y2tHQ8Bk3R8
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Amersfoort

Voor natuur 

liefhebbers
Het 

Veluwemeer

AMERSFOORT
Amersfoort ligt precies in het midden van het land en is misschien wel de meest veelzijdige stad van Nederland. Met de 

historische binnenstad, de gezellige evenementen, het gevarieerde winkelaanbod, de bijzondere architecteur en de 

prachtige natuurlijke omgeving is er voor elke bezoeker iets te ontdekken.

NATUUR LIEFHEBBERS 
In stad en regio Amersfoort vind je een prachtige groene omgeving. Van uitgestrekte parken en tuinen rond het centrum, tot 

natuurgebieden zoals de Gelders Vallei, de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en Arkemheen-Eemland in de regio. Bewonder 

de bossen, heides en zandverstuivingen. Perfect om te gaan fietsen of wandelen! Maak het jezelf gemakkelijk met de 

wandel- en fietsroutes.

Architectuur

Midden van 

Nederland

Historisch

centrum



PARKEREN

350+ gratis parkeerplaatsen

Shuttle service beschikbaar

STATION 

AMERSFOORT

19 MIN 
met de auto

OPENBAAR VERVOER

LUCHTHAVEN 

AMSTERDAM SCHIPHOL

73 KM
49 MIN

met de auto

HARDERWIJK

13 KM
14 MIN 

met de auto

NIJKERK STATION

8,6 KM
12 MIN 

met de auto

SNELWEG A28

0,5 KM
1 MIN 

met de auto



Vergaderzalen12 Hotelkamers

Full Service

Concept

Concentratie 

verhogende 

Brainfood

FEITEN POSTILLION HOTEL AMERSFOORT VELUWEMEER

83Capaciteit tot 410 personen



Klik hier voor de virtuele 

rondleiding door onze 

locatie in Amersfoort 

Veluwemeer

.

https://www.postillionhotels.com/nl-nl/hotels/postillion-hotel-amersfoort-veluwemeer/virtual-tour
https://www.postillionhotels.com/nl-nl/hotels/postillion-hotel-amersfoort-veluwemeer/virtual-tour
https://www.postillionhotels.com/nl-nl/hotels/postillion-hotel-amersfoort-veluwemeer/virtual-tour
https://www.postillionhotels.com/nl-nl/hotels/postillion-hotel-amersfoort-veluwemeer/virtual-tour
https://www.postillionhotels.com/nl-nl/hotels/postillion-hotel-amersfoort-veluwemeer/virtual-tour
https://www.postillionhotels.com/nl-nl/hotels/postillion-hotel-amersfoort-veluwemeer/virtual-tour


POSTILLION HOTEL AMERSFOORT 

VELUWEMEER

 12 vergaderzalen

 Natuurlijk daglicht

 Een geïntegreerde beamer en scherm

 Grootste vergaderzaal heeft meer dan 

439m2

 Een plafondhoogte van  3 meter

 Ook geschikt voor trainingsdoeleinden, 

diners etc.

 350 gratis parkeerplaatsen



POSTILLION

HOTEL AMERSFOORT 

VELUWEMEER

Business 

Point

RESTAURANT

BAR

FITNESS

WELLNESS



POSTILLION HOTEL AMERSFOORT 

VELUWEMEER

 83 hotelkamers

 4 sterren classificatie

 Bar

 Restaurant

 Gym

 Wellness

 Business point

 350 gratis parkeerplaatsen



PLATTEGROND



PLATTEGROND



CAPACITEITEN 

OVERZICHT

1/1



OMLIGGENDE HOTELS:

Kasteel de Vanenburg 3.6 KM 4* 52 kamers

Ampt van Nijkerk 6.4 km    4*          110 kamers

Hof van Putten 7.0 km   3* 113 kamers

Hampshire hotel Mooi Veluwe 10.8 KM       4* 86 kamers

Heerlickheijd van Ermelo 11.8 KM         4*          127 kamers

Shuttle service beschikbaar



WAAROM POSTILLION HOTEL AMERSFOORT VELUWEMEER?

Plenaire zaal met een

capaciteit tot 

400
personen met een

aangrezende foyer.

Lokale leveranciers

voor audiovisuele

apparatuur, 

technologie en ICT.

12
Vergaderzalen met 

flexible wanden

Eigen catering en 

internationale

keuken

Gemakkelijk

bereikbaar met de 

auto

350
Gratis 

parkeerplaatsen

Goede prijs-/ 

kwaliteitsverhouding

Korte lijn van 

communicatie. Één

contact persoon en 

persoonlijk contact



 Gerund door Millennials

 7 locaties

 Full service concept

 Gratis WiFi

 Hoogste internationale congreskwalificatie

 Makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer

(gratis parkeren)

 Brain food en Brainbreak

 15 minute fix en 15 minute dish

 Meetinghost voor een persoonlijk onthaal en 

ondersteuning

 Green Key Gold certificatie

 1 contact persoon

• Gratis parkeren geldt niet voor Postillion Convention Centre 

WTC Rotterdam & Postillion Hotel & Convention Centre Amsterdam 

POSTILLION HOTELS  

NEDERLAND



VERGADEREN IS TOPSPORT!

Op het gebied van voeding benadert

Postillion Hotels deelnemers aan

zakelijke bijeenkomsten als ware

topsporters. Om elke vergadering of

bijeenkomst weer een topprestatie

neer te kunnen zetten introduceren wij

als eerste in Nederland het Brainfood

concept!

Brainfood:

 verhoogt de concentratie

 zit boordevol gezonde

voedingsstoffen

 vermindert de after meal dip

 goede balans tussen energizers

Klik op het Brainfood logo voor meer informatie

http://postillionhotels.com/nl-nl/company/over-ons/brainfood
http://postillionhotels.com/nl-nl/company/over-ons/brainfood
http://postillionhotels.com/nl-nl/company/over-ons/brainfood
http://postillionhotels.com/nl-nl/company/over-ons/brainfood
http://postillionhotels.com/nl-nl/company/over-ons/brainbreaks


Meer pit in uw vergadering? Nieuwe 

ruimte voor creativiteit in uw 

presentatie? Hoog tijd om uw 

brainstorm op te schudden? Las een 

Brain Break in om meer rendement 

uit uw meeting te halen! Brain 

Breaks zijn ‘voedsel voor de geest’ 

en geven een energierijke boost aan 

elke meeting. Wij maken uw 

bijeenkomst en vergadering graag 

effectiever!

‘Brain Breaks’ zijn prikkelende 

energizers, die een boost geven aan 

uw meeting. Er is een out of the box 

Brain Break voor elk doel. Wat uw 

vergaderdoel ook is: met een Brain 

Break maakt u iedere bijeenkomst 

en vergadering effectiever.

Klik op de Brain voor meer informatie

Kies uit de volgende Brain Breaks:

• Haka Break: samen gáán

• Balloon Break: creativiteit

• Brass Break: stevig knallen

• Yoga Break: innerlijke rust

• Shiatsu Break: fit in je vel

http://postillionhotels.com/nl-nl/company/over-ons/brainbreaks
http://postillionhotels.com/nl-nl/company/over-ons/brainbreaks
http://postillionhotels.com/nl-nl/company/over-ons/brainbreaks


Postillion Hotels
It's actually a no brainer!


