HET MANEGEHUIS

VILLA STRUYCKENBERGEN

EXCLUSIEF VERGADEREN IN UW EIGEN VILLA
Voor zakelijke ontmoetingen waar privacy en afzondering van belang zijn, biedt Het Roode Koper twee riante villa’s
op rustige en afgelegen plekken: villa Het Manegehuis op ons landgoed en Villa Struyckenbergen, een recent
gerenoveerd landhuis op de heide, 3 kilometer van Het Roode Koper gelegen.

VERGADEROPSTELLING LIVING MANEGEHUIS

P R I V É V I L L A M E T H O T E L FA C I L I T E I T E N
Het Manegehuis ligt afgezonderd op ons landgoed, met uitzicht op het Leuvenumse bos. De villa heeft een sfeervolle
woonkamer met open haard waar u vergadert in huiselijke sfeer. De woonkamer kan ingericht worden met een
vergadertafel voor 6 personen. Het Manegehuis wordt omringd door een privé tuin met meerdere terrassen waar
u ongestoord kunt werken of ontspannen. Bij een meerdaags verblijf logeert u in Het Managehuis of in een van de
andere gastenverblijven op het landgoed.

EEN MOOIE LUNCH EN VERFIJND DINER
Verblijft u in Het Manegehuis dan luncht en dineert u in het restaurant van Het Roode Koper (op 2 minuten loopafstand). Hier geniet u van lunch en een culinair viergangendiner. Indien gewenst kunnen lunch en diner in Het
Manegehuis ook privé voor u worden verzorgd door onze chef-kok. Bij een verblijf in Villa Struyckenbergen worden
services en culinaire invulling van uw verblijf afgestemd op uw persoonlijke wensen.

KEUKEN VILLA STRUYCKENBERGEN

VERGADEREN OP DE HEIDE
Daar waar het Leuvenumse Bos overgaat in de heide, treft u de prachtige Villa Struyckenbergen. Een heidesessie
is hier letterlijk een bijeenkomst op de heide. De tuin rondom de villa loopt naadloos over in heide en bos. Villa
Struyckenbergen is gelegen op 1 hectare eigen grond. Via een toegangspoort rijdt u het privé-terrein op met
ruime parkeergelegenheid.

I N S P I R E R E N D E N S F E E RV O L
In de riante en luxe keuken van de villa staat een lange tafel met comfortabele stoelen. Dankzij een fraaie glazen wand
is de lichtinval in deze ruimte enorm. U kijkt uit over de heide, een magnifiek en inspirerend uitzicht. De woonkamer
is zeer sfeervol ingericht met elegante meubels, fijne zitbanken en een prachtige houten vloer. Er zijn meerdere zithoeken voor een informeel gesprek. De zithoek in de erker biedt een prachtig uitzicht op de heide.

ZEVEN SLAAPKAMERS EN ZEVEN BADKAMERS
De Struyckenbergen (doorgaans geschikt voor 12-14 personen) biedt in de villa zes slaapkamers en in het moderne
gebouw naast de villa bevindt zich een zevende, inclusief eigen badkamer. Op de 1e etage van de villa zijn vier kamers,
variërend in grootte van comfortabel tot zeer riant en inclusief zithoek. De twee kamers op de 2e etage hebben een dakkapel van waaruit u kilometerver over de heide kijkt. Alle kamers zijn voorzien van een luxe badkamer.

HET MANEGEHUIS

3KM
VILLA STRUYCKENBERGEN

ARRANGEMENTEN VILLA STRUYCKENBERGEN
Voor het gebruik van Villa Struyckenbergen gelden de volgende tarieven (geldig tot 1 april 2021), exclusief services
en catering. Hiervoor maken wij graag voor u een offerte op maat.
Maandag – Woensdag:

2 nachten ¤ 3.000,00

Vrijdag – Vrijdag:

7 nachten ¤ 9.000,00

Woensdag – Vrijdag:

2 nachten ¤ 3.000,00

Vrijdag – Maandag:

3 nachten ¤ 4.500,00

ARRANGEMENTEN HET MANEGEHUIS
Huur vergaderruimte in Het Manegehuis: ¤ 875,00 per dag
Conferentie-arrangement 09.00 - 17.00 uur: ¤ 45,00 per persoon | 09.00 - na diner: ¤ 105,00 per persoon
Arrangement is incl. koffie/thee tijdens de vergadering, lunch in het restaurant, evt. een viergangendiner.

JHR. DR. C.J. SANDBERGWEG 82, 3852 PV LEUVENUM
THE NETHERLANDS TEL: + 31(0) 577 40 73 93,
WWW.ROODEKOPER.NL, INFO@ROODEKOPER.NL

O N T S PA N N I N G T U S S E N D O O R
Vanuit beide villa’s wandelt u zo de natuur in. Graag organiseren wij voor u een wandeling met onze natuurgids
Gerrit Rekers of een uitdagende mountainbiketocht door het bos en over de heide. Voor een sportief rondje hardlopen, heeft u vanaf het landgoed de keuze uit bewegwijzerde routes van 2,5 tot 15 kilometer. Staat doelgericht
communiceren of coachend leidinggeven centraal tijdens uw bijeenkomst? Ook workshops zoals schapendrijven,
honden spiegelen en paardenfluisteren zijn mogelijk.

