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EVENTS



OVERZICHT ZALEN
Holiday Inn Gent Expo

ZALEN THEATER U-VORM KLASSTIJL RECEPTIE BANKET AFMETINGEN HOOGTE PRIJS 
PER DAG

PRIJS
PER

DAGDEEL

Atrium  -  -  -  750  450 

The Globe +  
200  60  120  200  120  182m²  2,95m  €950,00  €750,00Le Monde   

The Globe  80  27  45  100  60  91m²  2,95m  €475,00  €375,00 

Le Monde  80  27  45  100  60  91m²  2,95m  €475,00  €375,00 

Herald  60  28  34   32  55m²  2,90m  €475,00  €375,00 

Tribune  30  12  16   16  42m²  2,90m  €275,00  €225,00 

Herald + Tribune  100  44  60   56  97m²  2,90m  €750,00  €600,00 

El Païs  80  30  54  80  50  74m²  2,95m  €475,00  €375,00 

Bouquet  80  30  60  80  50  85m²  2,95m  €475,00  €375,00 

Fleuri  30  12  18  -  -  38m²  2,95m  €275,00  €225,00 

Boardroom (3)  -  8  -  -  -  21m²  2,45m  €195,00  €145,00 



Al onze zalen zijn voorzien van volgende standaarduitrusting:
❯	 1 flipchart met bijhorende stiften & papier
❯	 Scherm
❯ Conference toolkit
❯  Telefoon
❯  Airconditioning

Huurprijzen materiaal
❯  3de flipchart in de zaal  €25,00 per stuk
❯  Whiteboard met bijhorende stiften €25,00 per stuk
❯  Microfoon (op statief, das & draadloos) €55,00 per stuk
❯  LCD projector €75,00 per stuk
❯  Fotokopieën €0,25 per stuk
❯  Spreekgestoelte en podium op aanvraag

Materialen die niet beschikbaar zijn of waar het hotel niet over beschikt, geven we graag  
op aanvraag.

Meeting Services
❯ Videoconferentie op aanvraag
❯ Technical support op aanvraag
❯ Installatie van het materiaal  inbegrepen
❯ Technische permanentie tijdens uw evenement (1/2 dag) op aanvraag
❯ Project management/Event coördinatie op aanvraag
❯ Webbroadcast op aanvraag
❯ Mini office op aanvraag

OVERZICHT ZALEN
Holiday Inn Gent Expo



ONTBIJT
vergaderingen

ONTBIJTFORMULE 1
Continentaal ontbijtbuffet aan €19,00 p.p.

❯ Croissants, pistolets, sandwiches en selectie van diverse broden
❯ Charcuterie, zoet beleg & yoghurt
❯ Koffie, thee & fruitsap

❯ Speciale prijs van €150,00 zaalhuur
❯ Deze formule is geldig vanaf minimum 10 personen

ONTBIJTFORMULE 2
Amerikaans ontbijtbuffet aan €26,50 p.p.

❯ Assortiment van mini ontbijtkoekjes, sandwiches, pistolets en 
diverse broden

❯ Charcuterie, zoet beleg en yoghurt
❯ Warme gerechten: roereieren, gekookte eieren, gebakken spek, 

tomaten en merguez
❯ Koffie, thee en fruitsap

❯ Deze formule in een aparte zaal is geldig vanaf minimum  
30 personen

❯ Ruime vergaderzaal voorzien van airconditioning, telefoon, 
schrijfbenodigdheden, mineraal water en muntjes,  
gratis draadloos internet

❯ Privéparkeerplaats voor de organisator



LUNCH
vergaderingen

ONTHAAL
ko f f i e  &  pauzes

Voormiddag

❯ ONTHAAL met koffie, thee, fruitsap, 
assortiment mini koffiekoeken en vers fruit:

 €5,75 p.p.
❯ PAUZE met koffie, thee, fruitsap, 

fruitwaters, (drink)yoghurt en vers fruit:
 €6,25 p.p.

Namiddag

❯ ONTHAAL met koffie, thee, fruitsap en 
diverse versnaperingen: €6,25 p.p.

❯ PAUZE met koffie, diverse theesoorten, 
fruitsap, Energizer, diverse versnaperingen 
en vers fruit: €6,75 p.p.

Lunch

❯ Assortiment huisgemaakte broodjes  
(3 per persoon) en verse dagsoep:  
€13,00 p.p.

❯ Supplement koffie, thee, water en 
frisdranken: €7,00 p.p.

❯ Supplement koffie, thee, water, frisdranken, 
rode en witte huiswijnen en pils:  
€9,00 p.p.



BUFFET

BUSINESS 
vanaf 25 personen

Stel uw eigen salade samen met keuze uit dagverse groenten en 
verfijnde specerijen en vinaigrettes. Een samengestelde salade, 
verse dagsoep, keuze uit een koud vis- en vleesgerecht, selectie 
van lekkernijen zoals ciabatta’s, wraps, mini sandwiches…
❯ Waaier van desserten
❯ Water, frisdranken, koffie en thee zijn inbegrepen tijdens de 

lunch

Prijs buffet: €30,00 p.p.
Supplement huiswijn: €7,00 p.p.

BUSINESS PLUS

Extra: Warm buffet met een keuze uit verrassende gerechten  
van vis en vlees

Supplement Business Plus: €6,00 p.p.
Supplement huiswijn: €7,00 p.p.



HALVE 
DAG
pakket

BUSINESS

vanaf €55,00 p.p. 
(vanaf 10 personen)

❯ ONTHAAL met koffie, thee, fruitsap, assortiment mini 
koffiekoeken en vers fruit

❯ OCHTENDPAUZE met koffie, thee, fruitsap, fruitwaters,  
(drink)yoghurt en vers fruit

❯ LUNCH: Stel uw eigen salade samen met keuze uit dagverse 
groenten en verfijnde specerijen en vinaigrettes.  
Een samengestelde salade, verse dagsoep, keuze uit een koud 
vis- en vleesgerecht, selectie van lekkernijen zoals ciabatta’s, 
wraps, mini sandwiches…

	 Waaier van desserten
	 Water, frisdranken, koffie en thee zijn inbegrepen tijdens de 

lunch.

❯ Ruime vergaderzaal voorzien van airconditioning en telefoon
❯ Schrijfbenodigdheden, mineraal water en muntjes voor elke 

deelnemer
❯ Gratis draadloos internet
❯ Gratis beamer, scherm en flipchart
❯ Gratis parking
❯ Extra mogelijkheden bij pakket: huiswijn aan €7,00 p.p.

BUSINESS PLUS

Extra: Warm buffet met een keuze uit verrassende gerechten  
van vis en vlees

Supplement Business Plus: €6,00 p.p.



DAG
pakket

BUSINESS

vanaf €60,00 p.p. 
(vanaf 10 personen)

❯ ONTHAAL met koffie, thee, fruitsap, assortiment mini 
koffiekoeken en vers fruit

❯ OCHTENDPAUZE met koffie, thee, fruitsap, fruitwaters,  
(drink)yoghurt en vers fruit

❯ LUNCH: Stel uw eigen salade samen met keuze uit  
dagverse groenten en verfijnde specerijen en vinaigrettes.  
Een samengestelde salade, verse dagsoep, keuze uit een  
koud vis- en vleesgerecht, selectie van lekkernijen zoals 
ciabatta’s, wraps, mini sandwiches…

	 Waaier van desserten. Water, frisdranken, koffie en thee zijn 
inbegrepen tijdens de lunch.

❯ NAMIDDAGPAUZE met koffie, thee, fruitsap, Energizer, diverse 
versnaperingen en vers fruit

❯ Ruime vergaderzaal voorzien van airconditioning en telefoon
❯ Schrijfbenodigdheden, mineraal water en muntjes voor elke 

deelnemer
❯ Gratis draadloos internet
❯ Gratis beamer, scherm en flipchart
❯ Gratis parking
❯ Extra mogelijkheden bij pakket: huiswijn aan €7,00 p.p.

BUSINESS PLUS

Extra: Warm buffet met een keuze uit verrassende gerechten  
van vis en vlees

Supplement Business Plus: €6,00 p.p.
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