work space for
professionals

4 uur vergaderen +
een heerlijke snack
€ 39.00*

4 uur vergaderen +
ontbijt of lunch of borrel

Voordelige arrangementen
Wilt u eenvoudig een complete
bijeenkomst boeken en gelijk weten
waar u aan toe bent qua kosten? Maak
dan gebruik van een van onze
voordelige arrangementen.
Bij ieder arrangement …
ZAALHUUR

inclusief

VERSE KOFFIE / THEE

inclusief

SWEET / SAVOURY SNACK

inclusief

INTERNET (WIFI)

inclusief

€ 67.00*

CONFERENCE KIT EN
FLIPOVER

inclusief

8 uur vergaderen +

BEAMER EN SCHERM

inclusief

€ 52.50*

8 uur vergaderen +
een heerlijke lunch

heerlijke lunch & borrel
€ 79.00*

*) prijzen per persoon, excl btw

Is uw groep groter dan 30 personen?
Neem dan contact met ons op voor een
voordelige offerte op maat.
Bel met 085 773 7703.

Inspirerende ‘uitstapjes’
Kunt u wel wat afwisseling gebruiken tijdens een
dag vergaderen? Igluu heeft een aantal leuke ‘uitstapjes’
geselecteerd voor u en uw team. Uiteraard besteden wij als
‘bewoner’ van het Louis Couperusplein uitgebreid aandacht
de beroemde naamgever van ons plein.

work space for
professionals

De Louis Couperus wandelroute

Onder leiding van deskundige gidsen wandelt u langs alle
plekken die in het leven en werk van Couperus een belangrijke
rol hebben gespeeld. Tijdens de wandeling informeren de
gidsen u ook over de historische en architectonische
achtergronden van de plaatsen die u bezoekt. Een bezoek aan
het Louis Couperus museum behoort ook tot de
mogelijkheden.
Rondvaart door de Haagse grachten

Ontdek Den Haag vanaf het water! Tijdens een anderhalf uur
durende rondvaart door het centrum van Den Haag ziet u de
mooiste plekjes en hoort u talloze anekdotes over mensen en
zaken uit verleden, heden en toekomst. De tocht wordt
georganiseerd door vrijwilligers van de stichting Ooievaart,
allen Hagenaars die de stad op hun duimpje kennen.
Bezoek Panorama Mesdag

Op wandelafstand van Igluu Den Haag bevindt zich Museum
Panorama Mesdag. Hier wordt een van de oudste 19e-eeuwse
panorama's ter wereld tentoongesteld. Het schilderij - van
ongeveer 14 meter hoog en met een omtrek van 120 meter –
toont een vergezicht op de Noordzee, de duinen, Den Haag en
Scheveningen. In het museum zijn tevens diverse andere
exposities te zien.

Staat uw ideale ‘uitstapje’ er niet bij? Neem dan vooral contact met ons
op. Wij helpen u graag. Bel met 085 773 7703.
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