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							Diensten en karakteristieken

Hotelfaciliteiten

• Massage

• Kinderbed

• Kinderspeelplaats

• Ontbijtbuffet

• Lounges/bars

• Gratis parkeren

• Parkeren

• Parkeerplaats voor bussen

• Verkoopautomaten

• Faxservice

• Vergaderruimte

• WIFI

• Catering

• Wasservice

• Wasserij/valet-service

• Fietsverhuur

• Golf plaats

• Bagageberging

• Gratis Internet verbinding (Lobby / Begane

Grond)

• Receptie 24 uur per dag beschikbaar

• Beveiliging 24 uur per dag beschikbaar

• Airconditioning

• Vergaderfaciliteiten

• Liften

• Toegankelijke faciliteiten

• Toegang via helling

• Roomservice

• Kluis

• Beveiliging

• Wekdienst

• Toegang voor rolstoel

• Directe telefoon

• Airconditioning in openbare ruimten

• Gratis koffie of thee op de kamer

• High speed internettoegang voor laptop in

openbare ruimten

• Draadloze internetverbinding in openbare

ruimten

Kamerfaciliteiten

• Keuze uit kussens

• Volt 220V

• Wireless internet verbinding

							NH Waalwijk is gelegen aan de rand van Waalwijk, een klein

maar dynamisch stadje. De centrale ligging in het brabants

hart, en de uitstraling maken NH Waalwijk de perfecte partner

voor zowel zakelijke bijeenkomsten, teambuildings en

ontspanning.
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					Restaurant Gusto

Gusto

							Onze Keuken

In de keuken van restaurant Gusto worden vernieuwende gerechten bereid onder leiding van een nederlandse topkok. Hier

moet u zijn om voortreffelijk te dineren in een chique omgeving. De ontspannen sfeer van de Brasserie is zeer geschikt om

samen te genieten van een lichte maaltijd of een apertitief. Restaurant Gusto is dagelijks geopend van 18.00 t/m 22.00 uur.

							Type keuken

Frans met regionale invloeden

							Gemiddelde prijs

33,5

							Services
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				Meetings & Events

				Voor vergaderen op maat is NH Waalwijk uw partner. U kunt kiezen uit een zestal zalen die variëren in oppervlakte zodat iedere organisatie, klein of

groot, in een optimale omgeving kan vergaderen. De zalen zijn voorzien van alle gemakken met o.a draadloos internet en airconditioning. Alle

moderne communicatiemiddelen zijn aanwezig of kunnen verzorgd worden. Na uw bijeenkomst kunt u heerlijk ontspannen in onze bar of restaurant

tijdens een informele borrel of culinair diner.

Naam van de zaal Hoogte (m)
Oppervlakt

e (m²)

Banket Carré Cocktail School Theater U-Vorm Variété

Amalia 0 m 37.0 m2 - 24 30 24 30 20 24

Maxima 0 m 25.0 m2 - 10 - - - - -

Beatrix 0 m 93.0 m2 - 36 46 44 50 32 -

Elizabeth 0 m 58.0 m2 - 26 32 30 38 24 -

Ariane 0 m 158.0 m2 - 80 180 70 150 60 100

Emma 0 m 48.0 m2 - 24 22 20 28 18 -

Wilhelmina 0 m 49.0 m2 - 16 20 18 24 14 -

Juliana 0 m 39.0 m2 - 14 18 16 20 12 -

Sofia 0 m 42.0 m2 - 16 20 18 24 14 -


