
VERGADEREN
AAN DE RAND VAN DE OUDE MAASARM



‘ UW RELATIES ZIJN BIJ  
ONS IN GOEDE HANDEN’ 
Trudy Steeghs 
Gastvrouw Vakantie Meerlo



Vergaderen 
en feesten

Vergaderen
2 tot 30 personen, in allerlei verschillende ruimtes,  
binnen of buiten in de prachtige natuur. 

Feesten en bijeenkomsten
Tot 200 personen.

Uw feest is onze zorg!
Samen met u organiseren wij uw feest of bijeenkomst,  
waarbij uw wensen voorop staan.



Teambuilding 
en vergaderbreaks

Samen met vrienden of collega’s een leuke activiteit 
ondernemen? Dat kan bij Vakantie Meerlo! In overleg 
met u stellen wij graag een passend programma samen. 
Mogelijkheden van losse activiteit tot dagvullend programma 
met lunch of diner. 

Denk hierbij aan een Djembé-clinic, Mountainbike-workshop, 
een sessie Tai-Chi, samen een BBQ maken, avontuurlijk 
kanoën of een heerlijke wandeling door het natuurgebied  
De Oude Maasarm. 



Overnachten 
voor u en uw relaties

Hotel
Vakantie Meerlo heeft 14 luxe kamers voor één of meerdere personen.  
Vraag naar de mogelijkheden voor een verblijf op maat.

Stoere Hutten en Stoere Tenten
Een outdoor verblijf uitermate geschikt als avontuurlijke teambuildingactiviteit. 

Barbecue en kampvuur
Zowel een verblijf in ons hotel als in de Stoere Hutten en Stoere Tenten is  
het ideaal te combineren met een barbecue, kampvuur en troubadour.

Compleet verzorgd
Alle vertrekken zijn in huiselijke sfeer ingericht en bieden ruimte om  
te werken. Verblijf op basis van volpension is mogelijk.
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Vakantie Meerlo is gelegen aan het Noord Limburgse natuurgebied De Oude Maasarm 
en staat garant voor een verrassende en comfortabele overnachting voor uzelf of uw 
zakenrelaties. Door de gunstige ligging ten opzichte van de A73 is Vakantie Meerlo  
zeer geschikt voor kort en langer zakelijk verblijf in deze regio.  
Makkelijk bereikbaar via openbaar vervoer (bushalte voor de deur). Vliegveld Niederrhein 
ligt op 15 minuten afstand met de auto. Op afspraak is shuttle service mogelijk.

Bel gerust voor meer informatie óf stuur een e-mail naar info@vakantie-meerlo.nl.

Volop rust en ruimte 
aan natuurgebied De Oude Maasarm
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