
Beschrijving ruimten Conferentiecentrum Bosoord

Grote zaal: Een multifunctionele ruimte, geschikt voor vergadering, cursus of workshop. De zaal heeft een

eigen ingang, toiletgroepen en garderobe nabij, en een rustig terras. De grote zaal is middels een 

scheidingswand op te splitsen in 2 delen van respectievelijk 50 m² en 80 m². Het totale oppervlak bedraagt 

dus 130 m². Het kleinere deel heeft tapijt, de grotere kant een plavuizenvloer.

Kleine zaal: Een prettige en zakelijke ruimte, geschikt voor vergadering, cursus of een lezing. De zaal 

heeft een eigen ingang, toiletgroepen en garderobe nabij, en een eigen, rustig gelegen terras. De 

oppervlakte van de kleine zaal is 38 m².

Middenzaal: Gereed vanaf einde 2016. Een multifunctionele ruimte, geschikt voor vergadering, 

koffiepauze, receptie, maaltijd of yoga. De middenzaal is 33 m².

'de Gompa': Een grote, in traditionele Tibetaanse stijl uitgevoerde tempel, geschikt voor lezingen, 

cursussen en activiteiten met een introspectief karakter. De gompa is 170 m² groot.

Bibliotheek: Een gezellige ruimte geschikt voor vergaderingen, informele cursussen of counseling sessies. 

De bibliotheek heeft een huiselijke sfeer, een open haard met zithoek en een grote vergadertafel voor 

maximaal 18 personen. De oppervlakte van de bibliotheek is 60 m².

Lounge: De lounge is een hoge ruimte van 110 m², geschikt voor ontmoeting, recepties en ontspanning. Er 

is een koffie- en theecorner, statafels en een zithoek. De lounge wordt doorgaans niet los verhuurd maar 

kan in overleg door uw groep gebruikt worden.

Restaurant: Het restaurant serveert maaltijden in buffetvorm aan de gasten van het conferentiecentrum. De

ruimte is licht en gezellig, met uitzicht over de weg en de landerijen. Het restaurant is 73 m² groot, en biedt 

ruimte aan ±55 personen. Bij grotere groepen richten wij de lounge vaak ook in als restaurant. Het 

restaurant is niet beschikbaar voor á la carte maaltijden en serveert dus niet aan voorbijgangers.

Overige faciliteiten: De zalen kunnen worden ingericht met flipover, beamer, projectiescherm, een tv met 

dvd speler en audio apparatuur. Bovenstaande apparatuur en materialen zijn inbegrepen bij de zaalhuur. Op 

uw verzoek kunnen wij andere apparatuur voor u inhuren. Door het gehele pand is draadloos internet 

beschikbaar. 

Zie verder de foto's op onze website, www.bosoord.nl


