villa orchidee

opleidingen – vergaderingen – presentaties – ontmoetingen – recepties

Gent en omgeving heeft met villa orchidee een plaats bij waar men in een groen kader ongestoord kan bijeenkomen.
In de lounge kan men rustig zetelen en van een drankje genieten.
In de vier ruimtes kunnen telkens 4 à 12 personen bijeen komen.
Het kader: een groene tuin (tot. opp. 2300 m²) en 14 parkeerplaatsen op het terrein.
villa orchidee is geschikt voor:
opleidingen
Computers. Wij kunnen u een server en werkposten ter beschikking geven. U kan met uw eigen server
verbonden worden en opleidingen geven in de (eigen) programma’s die u gebruikt.
Er staan grote schermen (diameter 1,4 m en 1,5 m) ter uwer beschikking waar u alles haarscherp kan
op tonen. Een Windowsnotebook en een Macbook kunnen direct op die monitoren aangesloten worden.
vergaderingen, ontmoetingen.
Plan uw ontmoetingen met klanten, uw vergaderingen, uw Raad van Bestuur, in een prestigieus kader. Villa orchidee heeft 4 kamers en 1 lounge ter beschikking. Uw klanten of contacten kunnen in de lounge ontvangen worden.

villa orchidee, Gontrode Heirweg 73, 9090 Melle. 				

www.villaorchidee.be

Presentaties
villa orchidee is ideaal voor presentaties van nieuwe diensten, nieuwe producten, persconferentie, een doctoraat.
Videoconferencing: met twee camera’s en de juist software kan u niet alleen uw respondenten zien en horen maar
ook documenten overmaken en ontvangen.
Recepties
U hebt iets te vieren en wil een aangename omgeving of u wil uw werkomgeving niet storen. U kan uw receptie
geven in villa orchidee. Drank en hapjes kunnen aangeboden worden.
Prijzen (voor de laatste informatie zie onze website www.villaorchidee.be)
1 kamer +
2 kamers
4 kamers
lounge
+ lounge
+ lounge
BTW incl. BTW excl
BTW incl. BTW excl
BTW incl. BTW excl
1 dagdeel 73,81
61
1 dagdeel 113,74
94
1 dagdeel 156,09
129
2 dagdelen 113,74
94
2 dagdelen 156,09
129
2 dagdelen 203,28
168
3 dagdelen 153,67
127
3 dagdelen 198,44
164
3 dagdelen 250,47
207
								
Voormiddag 9-12 u							
Namiddag
14-17 u							
Avond		18-21 u							
Wenst u te vergaderen vanaf 7 of 8 uur? Dat kan maar is apart te bespreken. 						
Indien aanzienlijk langer dan 3 uur wordt de prijs met 25% verhoogd
Na 23 uur wordt een supplement aangerekend van 35, 45 of 60 € excl. BTW / uur voor resp. 1, 2 of 4 ruimtes.
												
Omschrijving naam max. aantal personen						
Kamer 1
Lucretius
12
Kamer 1 en 2 kunnen gemakkelijk samen gebruikt worden en		
Kamer 2
Darwin
12
bieden dan plaats aan minstens 22 personen			
Kamer 3
Bordeaux
8						
Kamer 4
Eva		 8						
								
Espresso’s (groot of klein), thee: 1,50 €. Frisdranken (33cl): 1,50 €
Bronwater Perrier of Evian (1 l): 3 €
Een fles rode of witte wijn :17 €, een fles cava (Codorniu) 20 €.
Mini brioche: 1 €/stuk, grote brioche: 2 €/stuk
Een broodmaaltijd bestaande uit 4 kleine broodjes met minimum
2 soorten kaas en minimum 2 soorten vlees kost 9,50 €/persoon.
Verse soep: 4 €/persoon
Tagliatelle met gerookte zalm, lichte kaassaus en dille: 12 €
Koude pastasalade met tonijn, kappertjes, zware olijven, tomaat en prinsessenboontjes: 12 €
Vegetarisch buffet met een mozzarella salade en/of feta salade, taboulé en een assortiment mousses zoals humus,
guacomole... Geserveerd met vers afgebakken broodjes: 12 €
Koude visschotel met 150 g of 200 g vis per persoon 18 of 23 €
(voor details zie www.villaorchidee.be)
Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.			
Gebruik van de tuinmeubelen: in de prijs inbegrepen								
U wenst iets te reserveren voor meerdere keren en uw vraag is of er dan ook korting is? Zeker, indien u voor 5
keer bespreekt: 5% korting, 10 keer wordt 10% korting.							

De Lounge

In de Lounge kan men zijn gasten ontvangen. 5 lederen zetels met 8 plaatsen, boeken in afwachting en uiteraard
een espresso, een thee of iets fris. Men komt de lounge binnen via de Art deco-ingang.

Koffie, thee en meer

In de Lounge staat een machine die voor elke kop
de koffiebonen vers maalt. U kan er ook thee mee
maken.
Wij hebben ook andere dranken: witte en rode wijn,
cava, champagne en veel water.

Ruimtes Lucretius en Darwin

Hier kunnen (vooraan) 10 of 12 personen aan een tafel zitten of (achteraan) 12 of 14 personen. Beide ruimtes
kunnen volledig van elkaar gescheiden worden.

Ruimte Eva

Hier kunnen tot 8 personen vergaderen. Er is veel lichtinval.

Ruimte Bordeaux

In de sfeervolle kasteelkamer Bordeaux, zorgt de bewaarde antiek voor de sfeer. Bovendien hebt u daar het
beste zicht op de beelden op de monitoren.
Recentelijk zijn alle ruimtes voorzien van kaders met afbeeldingen van historisch of maatschappelijk belangrijke personen.

Ligging. Villa orchidee ligt op 200 m van de stad Gent, in een groene omgeving. De Gontrode Heirweg is zelf
een prachtige dreef . Tip voor uw GPS: het postnummer van Melle is 9090. Belangrijk want de ene kant van de
Gontrode is Melle, de overkant Merelbeke. Sommige programma’s kunnen dat niet aan.
Villa orchidee, de zwarte stip, is zeer gunstige gelegen midden 3 autosnelwegen, de E17, de E40 en de R4.

on line reserveren

men kan de ruimtes in villa orchidee on line reserveren.

De beschikbaarheid van de ruimtes wordt in de rechterbalk weergegeven.

Uw activiteit kan, indien gewenst, ook op de publieke kalender worden weergegeven.

Aan deze activiteit kan een pagina gekoppeld worden met meer uitleg, contactgegevens via e-mail en telefoon,
links naar websites. Er kan een PDF bestand geupload worden en desgewenst kunnen wij een inschrijvingsformulier voor uw activiteit voorzien. Aarzel niet ons hiervoor te contacteren.
www.villaorchidee.be

