BIJZONDER
FEESTELIJK
STAYOKAY ARNHEM

WELKOM BIJ
STAYOKAY!
LAAT JE VERRASSEN

UNIEKE HOSTELS OP VERRASSENDE PLEKKEN
Van de kust tot midden in de bossen; Stayokay heeft door het hele land prachtige locaties. Niet alleen voor
vakantiegangers, maar juist ook voor kleine en grote groepen die een sfeervolle locatie zoeken voor
vergaderingen, workshops en (bedrijfs)feesten. Bij Stayokay ben je aan het juiste adres als je echt even iets
anders wilt. Een informele fijne plek waar jij en je gasten zich snel thuis gaan voelen. Daar ontstaan vaak de
nieuwste ideeën en gaan de neuzen als vanzelf de dezelfde kant op. Let maar op!

ONZE BELOFTES
- Persoonlijk contact
- Huiselijke sfeer
- Unieke locaties
- Flexibele ruimtes (én dito gastvrij personeel)
- Professionele begeleiding: van catering tot begeleiding van teambuildingsactiviteiten
- Goed bereikbaar met auto en/of OV
- Steun het goede doel Stay4all
- Duurzaam ondernemen: van de keuken tot aan de vergadertafel

Stayokay Arnhem

DUURZAAM EN
SOCIAAL
Wist je dat vakantie vieren en duurzaamheid
prima samengaan? Wij weten er alles van! Sinds
1929 staan we er mee op en gaan we ermee
naar bed. Bij ons thuis vind je overal duurzame
hints die bijdragen aan een mooiere planeet en
een relaxed verblijf. En dat voelt goed! Van
gerecyclede bedrijfskleding tot een uitgebreid
assortiment aan (h)eerlijke producten op het
menu. En natuurlijk inspireren we je met
educatieve activiteiten om onze prachtige
natuur en cultuur te ontdekken.
Want ook dát is duurzaam.

STAY4ALL: EEN KLASSE-IDEE!
Het gebeurt steeds vaker dat leerlingen moeten
thuis blijven. Hun ouders kunnen de kosten voor
een schoolkamp niet dragen. Stay4all wil daar
een stokje voor steken en betaalt voor deze
leerlingen het verblijf. Het doel van dit project:
de hele klas gaat op reis, niemand blijft achter!

VERGADER BIJ STAYOKAY
STEUN HET GOEDE DOEL!
Door te vergaderen bij Stayokay, steun je
Stay4all automatisch. Van het vergadertarief
gaat 1 euro per persoon naar dit goede doel en
beleven nog meer kinderen hun onvergetelijke
schoolkamp.
Kijk voor meer info op stayokay.com/stay4all.

Stayokay Arnhem

GOEDGEKEURD!
Sinds 2008 ontvangen we het Europees
Ecolabel als eerste hostelketen. Bovendien
zijn we ISO gecertificeerd. Meer weten? Ga
dan snel naar stayokay.com/duurzaam.

STAYOKAY
ARNHEM
IMPRESSIE

Stayokay Arnhem

STAYOKAY
ARNHEM
EVENTS, FEESTEN EN BRUILOFTEN
PARTYTIME TOT 250 PERSONEN
Stayokay Arnhem beschikt over 4 multifunctionele
zalen en diverse terrassen. Deze ruimtes zijn te
gebruiken voor meerdere gelegenheden: een
bruiloft, een congres of voor een feest voor kleine
én grote gezelschappen.

ALTIJD MAATWERK
Een (groot) evenement organiseren betekent altijd
maatwerk. Daarom maakt Stayokay Arnhem graag
een passende offerte voor je. Door de ervaring
met diverse grote evenementen, staat Stayokay
garant voor het succes daarvan. Door de
samenwerking met een gerenommeerd bedrijf
voor audiovisuele middelen zijn al je wensen te
realiseren.

STAYOKAY ARNHEM IS DE PARTY PLACE TO BE:
− Ervaring in het organiseren van (meerdaagse)
grote evenementen;
− Eén vast contactpersoon tijdens het hele traject ;
− Geschikt voor zowel zakelijke als voor persoonlijke
events;
− Multifunctionele zalen, grote terrassen, een bosrijk
eigen terrein én 195 slaapplaatsen;
− Samenwerking met een professioneel audiovisueel
bedrijf;
− Talrijke sportieve mogelijkheden op het eigen
terrein en in de directe omgeving;
− Samenwerking met gecertificeerde
outdoorbedrijven.

BRUILOFTEN & FEESTEN

BEREIKBAARHEID

Vier je jouw bruiloft bij Stayokay Arnhem? Dan
wordt het zeker een mooie en onvergetelijke dag.
Een receptie, het diner en ook het feest wordt tot
in de puntjes verzorgd. En na afloop van het feest
kunnen jouw gasten blijven slapen tegen een
speciaal tarief. De volgende morgen een
champagne-ontbijt? Geen punt. In een
persoonlijke gesprek kun je al jouw wensen
doorgeven, zodat er een mooi feest op maat
gerealiseerd kan worden.

Stayokay Arnhem is goed te bereiken met het
openbaar vervoer. Het hostel ligt aan een openbare
weg. Auto’s kunnen gratis parkeren. Voor bussen
gelden andere regels, neem contact met ons op voor
meer info!

TERRAS

Stayokay Arnhem

Yes!

FEESTELIJK
ZAALRUIMTES

De flexibele zalen zijn helemaal perfect voor feesten en partijen.
In de centraal gelegen bar in Irish Pub stijl en de lounge kun je een gezellige (bedrijfs)borrel of
receptie organiseren.

ZAAL VALKENHUIZEN
Zaal Valkenhuizen heeft een eigen balkonterras, met mogelijkheid voor een kleine partytent. Dit
maakt deze ruimte uitermate geschikt voor barbecueën, ook als het wat minder goed weer is.
ZAAL ZYPENDAAL EN HEIJNOORD
Zaal Zypendaal en Heijenoord zijn superleuk voor het vieren van een verjaardag of familiedag. De
zalen liggen aan de zonnige achterzijde van het pand, waar je direct vanuit de zaal toegang hebt tot
een terras en een all-weather sportplein voor o.a. basketbalveld of meerdere kleine sport- en
spelactiviteiten.
Prijzen van zaalhuur zijn afhankelijk van type gebruik, gebruiksduur en afname eten en drinken. We
denken graag met je mee over een programma op maat, tegen een vriendelijke prijs. Natuurlijk is
het mogelijk om een afspraak te maken om de locatie te bekijken en in een persoonlijk gesprek de
beste opties door te spreken.

Stayokay Arnhem

FEESTELIJK
BORRELTIJD

Prijs p.p.

Omschrijving

Borrelarrangement
1 uur

€ 12,50

Bier, frisdranken, wijn, olijven en nootjes

Borrelarrangement
2 uur of meer

€ 13,75 (1e uur) +
€ 4,75 voor ieder opvolgend
uur

Bier, frisdranken, wijn, olijven en nootjes

Lekkere snacks

€ 4,95 per portie (8 st.)

Diverse gefrituurde minisnacks met sauzen

Van Dobben bitterballen

€ 6,50 per portie (8 st.)

Traditionele Hollandse rundvleesbitterballen met mosterd

Healthy snack plankje

Vlaai, gebakjes,
appel- of slagroomtaart

Stayokay Arnhem

€ 4,- per portie

Van € 2,75 tot € 3,75

Plankje met kaas/olijven/bleekselderij/komkommer en paprika

Keuze uit diverse soorten. Een mix van deze soorten is ook mogelijk

FEESTELIJK
DINNERTIME

Prijs per persoon

Omschrijving

Hollands buffet

€ 21,50

Bietensalade, wortelsalade, zuurkoolstamppot, hutspot,
andijviestamppot, rookworst, gehaktballetjes en poffertjes

3-gangen dinerbuffet

€ 17,00

Diverse menu’s, wisselend per seizoen

Italiaans buffet

€ 22,50

Soep met ciabatta en tappenades, italiaanse salade, spaghetti en
farfalle met carbonara- en bolognaisesaus, geroosterde tomaatjes en
champignons, panna cotta

Uitgeserveerd diner
(optioneel)

Vanaf € 26,50

Stayokay barbecue

€ 19,50

Huzarensalade, gemengde salade, stokbrood met kruidenboter,
runderhamburger, BBQ worst, kalkoensaté, procureurlapje,
biologische frites en diverse sauzen

Soep met broodjes

€ 6,95

Soep met hartig belegde broodjes

Vraag naar de suggesties

TOELICHTING
Specifieke wensen? Aanpassingen of uitbreidingen van menu’s en of barbecues zijn altijd
bespreekbaar. Ook vegetarische opties of halalmaaltijden zijn mogelijk. Als een van de gasten een
speciaal dieet of allergie heeft, laat het weten dan houden we hier rekening mee.

Stayokay Arnhem

FEESTELIJK
BARBECUE

Prijs per persoon

Omschrijving

Prijs per persoon

Stayokay
barbecue

€ 19,50

Huzarensalade, gemengde salade, stokbrood met kruidenboter,
runderhamburger, BBQ worst, kalkoensaté, procureur lapje, biologische
frites en diverse sauzen

Mediterrane
barbecue

€ 24,50

Varkensshaslick, kipfilet gemarineerd, zalm, gambaspies, rauwkostsalade,
Griekse salade, aardappelsalade, stokbrood met kruidenboter , biologische
frites en diverse sauzen.

Kinderbarbecue

€ 9,75

Tot en met 12 jaar en voor minimaal 10 kinderen.
We serveren hamburgers, worst, kipsaté en huzarensalade. Natuurlijk
horen stokbrood met kruidenboter, frietjes met mayonaise en appelmoes

Heerlijk ontspannen op het terras of balkon van Stayokay Arnhem. Een drankje, de zon, kletsen met
vrienden of collega’s tijdens een oergezellige BBQ. Ook wanneer het weer wat minder is, zal door een
combinatie van buiten overdekt zelf barbecueën en binnen eten een barbecue geen probleem zijn. Of
je nu met tien of honderd mensen komt, Stayokay Arnhem regelt het en jij hebt er geen omkijken
naar.
Na afloop kun je lekker naborrelen op het terras en later op de avond in de gezellige Irish Pub van
Stayokay Arnhem. Wie zin heeft kan er voor kiezen om tot in de late uurtjes het feestgedruis op te
zoeken op het bekende uitgaansplein in het centrum van Arnhem: De Korenmarkt.

SPECIALE WENSEN
Uiteraard zijn speciale wensen ook bespreekbaar. Denk aan bijvoorbeeld een vegetarische barbecue of
een barbecue met halal-vlees. Ook met diëten of allergieën kunnen wij rekening houden.
Geen zin om zelf te barbecueën? Geen probleem; natuurlijk kunnen de medewerkers van Stayokay
Arnhem dat ook voor je verzorgen! We maken graag een passende offerte.

Stayokay Arnhem

TOT ZIENS BIJ
STAYOKAY!

Stayokay Arnhem staat voor je klaar om op een persoonlijke, informele en professionele wijze
jullie dag tot een succes te brengen!
Stayokay Arnhem
Han van den Heuvel- Hostelmanager
Diepenbrocklaan 27
6815 AH Arnhem
Tel:
026 442 01 14
E-mail:
arnhem@stayokay.com
stayokay.com/nl/hostel/arnhem

facebook.com/StayokayArnhem
Bekijk hier de routedetails.

Stayokay Arnhem

DUURZAAM EN
SOCIAAL
Wist je dat vakantie vieren en duurzaamheid
prima samengaan? Wij weten er alles van! Sinds
1929 staan we er mee op en gaan we ermee
naar bed. Bij ons thuis vind je overal duurzame
hints die bijdragen aan een mooiere planeet en
een relaxed verblijf. En dat voelt goed! Van
gerecyclede bedrijfskleding tot een uitgebreid
assortiment aan (h)eerlijke producten op het
menu. En natuurlijk inspireren we je met
educatieve activiteiten om onze prachtige
natuur en cultuur te ontdekken.
Want ook dát is duurzaam.

STAY4ALL: EEN KLASSE-IDEE!
Het gebeurt steeds vaker dat leerlingen moeten
thuisblijven. Hun ouders kunnen de kosten voor
een schoolkamp niet dragen. Stay4all wil daar
een stokje voor steken en betaalt voor deze
leerlingen het verblijf. Het doel van dit project:
de hele klas gaat op reis, niemand blijft achter!

VERGADER BIJ STAYOKAY
STEUN HET GOEDE DOEL!
Door te vergaderen bij Stayokay, steun je
Stay4all automatisch. Van het vergadertarief
gaat 1 euro per persoon naar dit goede doel en
beleven nog meer kinderen hun onvergetelijke
schoolkamp.
Kijk voor meer info op stayokay.com/stay4all.

Stayokay Dordrecht

GOEDGEKEURD!
Sinds 2008 ontvangen we het Europees
Ecolabel als eerste hostelketen. Bovendien
zijn we ISO gecertificeerd. Meer weten? Ga
dan snel naar stayokay.com/duurzaam.

