Heeft u een jubileumviering, personeelsuitje of vergadering en bent u op zoek
naar een unieke locatie? De ‘Boarding Room’ van Breda Aviation is hiervoor
de ideale gelegenheid met het spectaculaire uitzicht op de start- en
landingsbaan van Breda Airport.
Vergaderarrangementen
Voor vergaderingen is de Boarding Room geschikt voor 20 - 40 personen en leuk
te combineren met een luchtvaartarrangement. Denkt u hierbij aan
rondvluchten, proeflessen, een bezoek aan het luchtvaartmuseum en nog veel
meer activiteiten op ‘hoog niveau’. Naast het verzorgen van koffie, thee en
water kunnen wij uw vergaderarrangement uitbreiden met diverse dranken, een
lunch en een diner. De catering wordt verzorgd door Restaurant De Cockpit.
Vanaf het gezellige terras van de Boarding Room kunt u direct in uw vliegtuig
stappen. Uw gasten kunnen de vluchtpassagiers onder het genot van een hapje
en een drankje uitzwaaien.
Tarieven (excl. BTW)
Huur ruimte tot 20 personen
(incl. koffie, thee, water, kleine lekkernijen en vergaderfaciliteiten)

Dagdeel (4 uur)
Hele dag (8 uur)

: € 175,00
: € 225,00

Huur ruimte tot 40 personen
(incl. koffie, thee, water, kleine lekkernijen en vergaderfaciliteiten)

Dagdeel (4 uur)
Hele dag (8 uur)

: € 295,00
: € 345,00

Overige (fris)dranken op nacalculatie.

Uitbreiding vergaderarrangement:
Basis lunch
: € 14,50 p.p.
Luxe lunch
: € 19,50 p.p.
Basis diner
Luxe diner

: € 22,50 p.p.
: € 32,50 p.p.

Maar ook voor jubileumvieringen, personeelsuitjes en andere feestjes kunt u terecht
in onze Boarding Room. De entourage van de ruimte, het gezellige terras en het
spectaculaire uitzicht over de start- en landingsbaan geeft deze locatie een uniek en
sfeervol karakter.
En met restaurant De Cockpit als onze cateringpartner bent u ervan verzekerd dat
het uw gasten aan niets ontbreekt.
Heeft u interesse en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Mailt u ons dan op
boardingroom@breda-aviation.nl

Mogelijkheden luchtvaartactiviteiten (excl. BTW):
Bezoek Luchtvaartmuseum
: v.a. € 7,50 per persoon
Proeflessen (1 persoon)
: v.a. € 60,00 per persoon
Rondvluchten (3 personen)
: v.a. € 95,00 per vlucht
Tandem parachutesprong
: v.a. € 209,00 per persoon

