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Beukbergen



Zoekt u een representatieve locatie 
in het midden van het land, goed 
bereikbaar met auto en openbaar 
vervoer?
Conferentieoord Beukbergen is 
precies wat u zich wenst: een 
prachtig landhuis op een fraai 
landgoed, gelegen ten oosten van 
Utrecht. 
Een inspirerende omgeving voor 
teambijeenkomsten, vergaderingen, 
trainingen, jubilea en reünies.

Conferentieoord Beukbergen is gevestigd op  

de gelijknamige buitenplaats in Huis ter Heide. 

Service en gastvrijheid staan hoog in ons 

vaandel. 

Beukbergen biedt uitstekende voorzieningen 

voor bijeenkomsten vanaf één dagdeel en 

speciale evenementen zoals meerdaagse 

conferenties. 

In het landhuis bevinden zich twee eetzalen en 

een bar. Beide met een capaciteit voor circa 100 

personen. 

Op Beukbergen kunt u ook terecht voor een 

lunch- of diner arrangement. 

Het logiesgebouw beschikt over 68 twee-

persoonskamers.

De Diensten Geestelijke Verzorging van 

Defensie doen het vormingswerk op 

Beukbergen. (Zie www.dgv.nl)

Accommodatie

Het aanbod aan conferentieruimtes biedt 

mogelijkheden voor groepen van 8 tot 90 

personen. 

De zalen bevinden zich in het landhuis en  

in een aantal sfeervolle bijgebouwen: het 

koetshuis, de kapel en het logiesgebouw.  

De zalen zijn naar believen in te delen en  

van  alle moderne faciliteiten (inclusief een 

MULAN-aansluiting) voorzien. 

Het koetshuis heeft een eigen koffiecorner/ 

bar. 

De Kapel is geschikt voor grote groepen. 

Denk aan lezingen, colleges en presentaties. 

Er is een koffiecorner en pantry. 

Het 18 hectare omvattende bosgebied biedt 

u gelegenheid voor een wandeling of 

buitenacitviteit. 

Horeca

Koffie en thee zijn bij de arrangementsprijs 

inbegrepen. Overige dranken, koude en 

warme snacks krijgt u desgewenst in de 

zalen, in de bar of op het terras geserveerd. 

De uitstekende maaltijden worden verzorgd 

door de eigen keuken. In de gezellige bar 

staat onder andere een biljart. 

Een uitgebreid diner, buffet, rijsttafel of 

barbecue is  mogelijk. Uiteraard wordt 

rekening gehouden met dieetwensen.

Ook in de weekenden kunt u van 

Beukbergen gebruik maken. 

Informatie

Voor informatie, advies of een vrijblijvende 

offerte, neemt u contact op via e-mail, 

telefoon of website. 

Wij ontvangen u graag op Beukbergen!

 


