BIJZONDER
FEESTELIJK
STAYOKAY SOEST

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 Soest

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.
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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
SOEST
EVENTS, FEESTEN EN BRUILOFTEN
PARTYTIME TOT 200 PERSONEN
Stayokay Soest is zeer geschikt voor evenementen of
feesten voor een groter gezelschap. We hebben 6
zalen die geschikt zijn voor meerdere doeleinden,
zoals (familie)feesten, bruiloften, een beurs of als
feestlocatie met bijvoorbeeld een dj of een band. De
locatie beschikt ook over eigen terrein van 3 hectare
plus een grote gratis parkeerplaats.

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

BRUILOFTEN & FEESTEN
Vier je jouw bruiloft bij Stayokay Soest? 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.

FEEST OP DE BINNENPLAATS

Stayokay Soest

STAYOKAY SOEST 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 met voetbal- en volleybalveld;
−150 slaapplaatsen verdeeld over 34 kamers;
− Samenwerking met een professioneel audiovisueel
bedrijf;
− Talrijke sportieve mogelijkheden op het eigen terrein
en in de directe omgeving;
− Samenwerking met gecertificeerde outdoorbedrijven.

GOED BEREIKBAAR
Stayokay Soest ligt centraal in Nederland en is
uitstekend bereikbaar vanaf de A1, A27 en A28. Het
hostel beschikt over eigen (gratis) parkeergelegenheid.
Het treinstation Soest-Zuid is op circa 900 meter
loopafstand van het hostel.

YES!

STAYOKAY
SOEST
IMPRESSIE
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Lange Duinen

7,5 m
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30
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30
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Korte Duinen

7,5 m

6,8 m

50
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22

16

-
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40

Lange Duinen &
Korte Duinen

7,5 m

17,5 m
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44

42

48

50

80
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Reynhove

3,0 m

6,6 m

20

14

-

-

12

-

15

-

Biezenveld

6,0 m

3,8 m
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14

-

-

12

-
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-

Reynhove &
Biezenveld

9,0 m

6,6 m
& 3,8 m

43

22

-

-

20

-

30

30

Pijnenburg

7,0 m

9,2 m

65

20

24

28

40

45

60

75

De Paltz

6,0 m

6,6 m

40

16

16

20

24

20

40

40

Restaurant

12,0 m

9,2 m

110

-

-

-

-

-

-

150

Pijnenburg & De
Paltz

13,0 m

9,2 m
& 6,6 m

105

32

32

42

36

65

110

130

De Paltz &
Restaurant

18,0 m

6,6 m
& 9,2 m
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-

-

-

-

-

-

150

Pijnenburg,
De Paltz &
Restaurant

25,0 m

9,2 m
& 6,6 m

215

-

-

-

-

200

250

Vlasakkers

4,5 m

6,5m

29

16

14

16

12

30

-
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FEESTELIJK
ZAALOMSCHRIJVING

LANGE DUINEN & KORTE DUINEN
Deze zalen kunnen door een flexibele wand samengevoegd worden. De entree is via de binnentuin. De
zalen beschikken over een hoog plafond, veel daglicht en een goede akoestiek. Zaal Korte Duinen beschikt
over een pantrybar, voorzien van een drankenkoeling en een biertap.
PIJNENBURG & DE PALTZ
Deze zalen kunnen zowel via de binnentuin als via het restaurant betreden worden. De zalen kunnen
gekoppeld worden dankzij een flexibele wand. Er is veel daglicht, omdat beide zalen beschikken over een
glazen pui die uitzicht biedt op de natuurrijke omgeving. De terrassen kunnen vanuit beide zalen
betreden worden via openslaande deuren. Eventueel kan het restaurant eveneens door middel van een
flexibele wand erbij betrokken worden, waardoor een ruimte ontstaat van ruim 200m2. Het restaurant
beschikt over een vast buffetmeubel.
VILLA REYNHOVE BIEZENVELD
Deze zaal is gesitueerd in de voormalige villa en kan zowel via een eigen ingang als via het restaurant
betreden worden. De zaal is te splitsen dankzij een flexibele wand. Er is veel daglicht omdat de zaal
beschikt over grote openslaande deuren. Het privéterras biedt uitzicht op de natuurrijke omgeving. De
zaal beschikt over een pantrybar die is uitgerust met een drankenkoeling en een biertap. De zaal is
uitermate geschikt voor een boardroomsessie, cursus of voor een borrel of barbecue in combinatie met
het aangrenzende terras.
VLASAKKERS
Zaal Vlasakkers ligt op de eerste verdieping van het voormalige schoolgebouw. Deze zaal is geschikt voor
kleinere meetings en workshops (niet afgebeeld op bovenstaande plattegrond).
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FEESTELIJK
AUDIOVISUELE HULPMIDDELEN

Prijs per dag

Flip-over, inclusief papier en stiften

Extra flip-over, inclusief papier en stiften

Projectiescherm

Inclusief bij een
vergaderarrangement
€ 20,Inclusief bij een
vergaderarrangement

Beamer (inclusief bij afname 8-uurs vergaderarrangement)

€ 40,-

Geluidsinstallatie met vaste microfoon in vergaderzaal

€ 95,-

Geluidsinstallatie voor gebruik AV-presentatie in vergaderzaal
Draadloze microfoon i.p.v. vaste microfoon bij geluidsinstallatie

Op aanvraag
€ 35,-

Lichtset feest

Op aanvraag

Overige audiovisuele middelen

Op aanvraag
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FEESTELIJK
ZAALHUUR

Capaciteit

1 dagdeel
(ochtend, middag of
avond)

2 dagdelen
(ochtend & middag of
middag & avond)

3 dagdelen
(ochtend, middag en avond)

Lange Duinen

100

€ 175

€ 250

€ 300

Korte Duinen

36

€ 125

€ 200

€ 225

Lange Duinen &
Korte Duinen

150

€ 250

€ 400

€ 500

Biezenveld

20

€ 75

€ 125

€ 200

Reynhove

16

€ 75

€ 125

€ 200

Biezenveld &
Reynhove

35

€ 150

€ 250

€ 300

De Paltz

45

€ 100

€ 150

€ 200

Pijnenburg

70

€ 150

€ 250

€ 325

De Paltz,
Pijnenburg &
Restaurant

150

€ 400

€ 600

€ 750

-

€ 75

€ 125

€ 150

Zaal

Vlasakkers

GOOD TO KNOW!
Alle zalen beschikken over een eigen terras, met uitzondering van zaal Vlasakkers (1ste verdieping).
Indien je een diner of een barbecue afneemt, berekenen we een gereduceerd tarief van € 95,= zaalhuur.
Zalen zijn alleen te boeken i.c.m. een vergader- of feestarrangement.
Helaas is het niet mogelijk om zelf eten en drinken mee te nemen, eigen catering is helaas niet mogelijk.
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FEESTELIJK
BORRELTIJD

DRANKENARRANGEMENTEN

Prijs per persoon

Omschrijving

Hollandse bar - 1 uur

€ 12,50

Bier, frisdranken, huiswijn, port, sherry, vermouth, olijven en nootjes
gedurende 1 uur

Hollandse bar - 2 uur

€ 17,50

Bier, frisdranken, huiswijn, port, sherry, vermouth, olijven en nootjes
gedurende 2 uur

Hollandse bar - 3 uur

€ 22,50

Bier, frisdranken, huiswijn, port, sherry, vermouth, olijven en nootjes
gedurende 3 uur

Hollandse bar - 4 uur

€ 27,50

Bier, frisdranken, huiswijn, port, sherry, vermouth, olijven en nootjes
gedurende 4 uur

Internationale bar - 1 uur

€ 17,50

Bier, frisdranken, huiswijn, Hollands- en internationaal gedestilleerd,
olijven & nootjes gedurende 1 uur

Internationale bar - 2 uur

€ 24,50

Bier, frisdranken, huiswijn, Hollands- en internationaal gedestilleerd,
olijven & nootjes gedurende 2 uur

Internationale bar - 3 uur

€ 30,00

Bier, frisdranken, huiswijn, Hollands- en internationaal gedestilleerd,
olijven & nootjes gedurende 3 uur

Internationale bar - 4 uur

€ 35,00

Bier, frisdranken, huiswijn, Hollands- en internationaal gedestilleerd,
olijven & nootjes gedurende 4 uur

BITTERGARNITUREN & HAPJES

Prijs per persoon

Omschrijving

Van Dobben bitterballen

€ 7,00

Prijs per portie; 10 bitterballen met mosterd

Hollandse hapjes

€ 4,00

Bitterballen, kaas, en worst, 5 rondes

Oosterse hapjes

€ 9,50

Vegetarische loempiaatjes, Yakitori en garnalen in filodeeg

Luxe bittergarnituur

€ 6,50

3 mini-stokbroodjes met brie, gerookte zalm en paté, bitterballen en
gefrituurde garnaaltjes
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FEESTELIJK
DINNERTIME

Prijs per persoon

Koud buffet

Oosters buffet

Italiaans buffet

Warm / Koud buffet

Stayokay Soest

Omschrijving

€ 22,50

Tomatencrèmesoep, stokbrood met kruidenboter, meloen met
coburger ham, roompaté, gerookte zalm met dillesaus, gegrilde
fricandeau, copa di parma, pasta tonijnsalade, italiaanse
tomatensalade, aardappelsalade, varia van broodjes en fruitsalade

€ 23,50

Kerriesoep, saté met pindasaus, indische balletjes met atjar,
vegetarische miniloempia’s, pittige reepjes kipfilet met groenten
nasi goreng, witte rijst, verse ananas, kroepoek, atjar tjampur,
seroendeng, gebakken uitjes en een lekker ijsje na.

€ 24,50

Minestronesoep, ciabatta met tapenade en olijven, pastasalade tuna
(tonijn), salade caprese , varia van pizzapunten, fusilli met
gehaktballetjes, tomaatjes en champignons uit de oven, ratatouille
lasagne en als dessert een pannacotta

€ 32,50

Biologische tomatensoep, stokbrood met kruidenboter,
varkenshaasmedaillons in roomsaus, kipsaté met pindasaus,
gepocheerde zalm in witte wijn saus, friet en pommes duchesse,
carpaccio met pijnboompitten en rucola,-sla, schotel van gerookte
soorten vis, salade met mozzarella, tomaat en groene sla, zalmsalade,
aardappelsalade, vanille-ijs met warme chocoladesaus

FEESTELIJK
BARBECUE

Soest is the place to be om heerlijk lekker zelf te barbecueën op een van de fraaie terrassen . Bij slecht weer
worden de gasbarbecues overdekt opgesteld en wordt voor jouw groep een zaalruimte beschikbaar gesteld.
Enkele zalen beschikken over een eigen barvoorziening óf je kunt drankjes bestellen aan de bar.

Prijs per persoon

Omschrijving

Stayokay barbecue

€ 19,50

Speklapje, runderhamburger, gemarineerde drumstick, kipsaté
groene salade, huzarensalade, aardappelsalade, frietjes, stokbrood
en sauzen

Soester barbecue

€ 24,50

Runderhamburger, gemarineerde kipfilet, bbq-worstje
kipsaté, spareribs, tomaten-komkommersalade met feta,
aardappelsalade, zalmsalade, frietjes, stokbrood en sauzen

Luxe barbecue

€ 29,50

Spareribs, gemarineerde karbonade, kipsaté, shaslick, visspiesje,
rundersteak, groetenspiesjes, tomaten-komkommersalade met feta
aardappelsalade, pasta-tonijnsalade, frietjes, stokbrood en sauzen

Alle BBQ´s worden geserveerd met stokbrood, kruidenboter, diverse sausjes en friet.
Extra BBQ opties:
- Kop soep
- Dame blanche
-2x koffie met bonbons

€ 3,50
€ 4,00
€ 5,00

GEEN ZIN OM ZELF TE BARBECUEËN?
Geen probleem; natuurlijk kunnen wij dat ook voor je verzorgen! Graag maken we een passende offerte.
Uiteraard zijn speciale wensen bespreekbaar. Denk aan bijvoorbeeld een vegetarische barbecue of een
barbecue met halal-vlees.
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TIJD VOOR FUN
ACTIVITEITEN & KINDERFEESTJES

GROEPSACTIVITEITEN
Wil je je feest uitbreiden met een gezellige groepsactiviteit? Kan ook bij ons!
Een fietstocht met een Stayokay fiets door de bossen, kanovaren op rivier De Eem of een
natuurwandeling met een gids. Leuke activiteiten voor jong en oud.
Vertel ons je wensen, wij gaan voor je aan de slag!
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TOT ZIENS BIJ
STAYOKAY!

Stayokay Soest staat voor je klaar om op een persoonlijke, informele en professionele wijze jullie dag tot
een succes te brengen!
Stayokay Soest
Bosstraat 16
3766 AG Soest
T 035 601 22 96
E soest@stayokay.com

facebook.com/StayokaySoest

Bekijk hier de routedetails.

Stayokay Soest

