
De eerste signalen dat het voorjaar in aantocht is zijn al zichtbaar  
in het Park. Op de vlakte is de zang van de boomleeuwerik te horen, 
het groen komt voorzichtig terug en in de bossen hoor je de grote 
lijster. Kortom, het Park komt weer tot bloei!

Reden te meer om daar zakelijk ook van te genieten en 

met frisse energie 2020 te beginnen. Geniet van de natuur 

en laat u inspireren tijdens een bijeenkomst in het nieuw 

geopende Park Paviljoen. Kiest u voor een ontvangst met 

presentatie, een smaakvolle lunch, een teambuildingactivi-

teit, een culinair diner of zelfs een compleet dagprogram-

ma? Ons team staat graag voor u klaar en zorgt dat het aan 

niks ontbreekt, zodat u zich kunt richten op de inhoud.

Laat u tijdens een bezoek verrassen door al het moois van 

het Park, tijdens een wandeling of fietstocht met een van 

onze natuurgidsen. Of bezoek het Jachthuis Sint Huber-

tus, dat in 2020 zijn 100 jarig jubileum viert!

Over het Park

Met 5.400 hectare grond, 1.800 gratis Witte Fietsen, diver-

se activiteiten en tochten, drie musea en de best beheerde 

biodiversiteit van Europa is Het Nationale Park De Hoge 

Veluwe bij uitstek geschikt voor een zakelijke bijeenkomst 

of teamuitje. Eenmaal door de poorten van het Park? Met 

vier compleet ingerichte zalen voor gezelschappen tot 160 

gasten en een evenementenweide met ruimte voor maxi-

maal 2.000 gasten, hoeft u het Park niet meer uit voor een 

compleet verzorgde dag.

En… wist u dat door bij ons een reservering te maken, u 

bijdraagt aan de instandhouding van het Park en al het 

moois dat wij te bieden hebben? Laat u inspireren door de 

natuur en kies voor een vergaderlocatie in Het Nationale 

Park De Hoge Veluwe.

 

Benieuwd naar de mogelijkheden?

U vergadert al op De Hoge Veluwe vanaf € 24,50 per 

persoon. Bel 055-8330833 of stuur een mail naar reserve-

ringen@hogeveluwe.nl voor meer informatie of het maken 

van een reservering.

Kom tot bloei bij Het Nationale 
Park De Hoge Veluwe!

hogeveluwe.nl


