HAPPY BALANZ
Happy Balanz Business & Recreatie
is een luxe accommodatie geschikt voor
diverse doeleinden
Wat is er bij ons te vinden:
• Zakelijke bijéénkomsten perfect verzorgt
• Inspirerende en innoverende omgeving
• Luxe overnachtingen

Erveweg 3
8196 KE Welsum

• Ruimte en rust
• Goed verzorgde maaltijden
• Combineren van business en ontspanning
• Landelijk gelegen aan de IJsselvallei
• Nabij Apeldoorn Deventer Zwolle
• Eigen parkeerplaats
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Vergaderen | Teambuilding |
Zakelijke bijeenkomsten | Bedrijfsuitjes |
Workshops | Trainingen | Coaching |

0570 54 79 95 | 06 82 45 28 93
info@happybalanz.nl | www.happybalanz.nl

BUSINESS & RECREATIE

BUSINESS

RECREATIE &
WELLNESS

FACILITEITEN

Luxe vergadervilla & comfortabel overnachten

Faciliteiten en extra’s

Recreatie

Voor vergaderingen-bedrijfsuitjes-teambuilding
of zakelijk bijeenkomsten bent u bij ons aan het
juiste adres.

De beamer, wifi, smart TV een whiteboard of
flipoverbord staan klaar voor gebruik.

De bijzondere serre heeft uitzicht op de landerijen.
Deze recreatieruimte is voorzien van pooltafeltafeltennistafel-dartboard-loungeruimte-leestafel.

Happy Balanz is een sfeervol ingerichte
accommodatie en zeer milieubewust en duurzaam
gerenoveerd. Dankzij het comfortabele meubilair
en alle extra’s is het zeer geschikt om per dagdeel
te vergaderen.
Luxe kamers zijn voorzien van badkamers en maken
de locatie ook uitermate geschikt voor meerdaagse
trainingen, bedrijfsuitjes, teambuilding en zakelijke
bijeenkomsten.
Er kan aansluitend gebruik worden gemaakt van de
luxe kamers met boxsprings om te ontspannen en
te genieten van ultiem slaapcomfort.

Een heerlijke loungehoek rondom de kachel voor
een goed gesprek of gezellig napraten aan de bar
behoort tot de mogelijkheden.
Afgestemd op uw programma bieden we diverse
meeting breaks en stellen diverse programma’s
geheel op maat samen.
Wij verzorgen tevens voor u in overleg al uw
culinaire wensen.

Tarieven
Vraag een op maat gemaakte offerte aan.

Van hieruit kunnen binnen- en buitenactiviteiten
plaatsvinden. Er is een massagestoel die kan
bijdragen tot rust en ontspanning.
Het recreatieverblijf is voorzien van luxe stoelen
en meubilair, waardoor dit tevens een aangename
plek is om in alle rust te vergaderen.

Ontspannen in de Wellnesstuin
Maak je verblijf compleet met onze wellnessactiviteiten. Na een dag brainstormen is deze
beleving meer dan luxe en bovendien versterkt
het de natuurlijke ontspanning en innerlijke rust.

Miva voorzieningen

Wellnesstuin

Onze accommodatie is geschikt voor mindervaliden.
Er is een lift aanwezig. We beschikken over
aangepaste sanitaire voorzieningen op de begane
grond en op de 1e verdieping.

•
•
•
•
•

Sauna
Whirlpool
Buitendouche
Ligbedden
Ontspanningsmassages

Kijk voor meer
informatie en
mogelijkheden
happybalanz.nl

