BIJZONDER
ZAKELIJK EN
FEESTELIJK
STAYOKAY NOORDWIJK

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
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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
NOORDWIJK
RELAXED VERGADEREN OF FEESTEN
AAN DE DUINEN

LEKKER ETEN EN DRINKEN

Stayokay Noordwijk ligt direct aan de duinen en
het bos, op anderhalve kilometer afstand van de
zee, in het hart van de Bollenstreek. Groepen
kunnen zich na of tijdens een meeting hier prima
uitleven door de vele outdoor- en
teambuildingsactiviteiten. In het gezellige hostel is
het een komen en gaan van gasten die zich
klaarmaken voor een activiteit of juist op zoek zijn
naar ontspanning.

Natuurlijk ontbreekt het je niet aan heerlijke
maaltijden. Van uitgebreide lunch, diner tot een
gezellige barbecue, wij maken het!

VOEL JE THUIS!
Je voelt je hier direct thuis! En dat is wel zo fijn
tijdens een meeting. Dat komt de productiviteit
alleen maar ten goede.
Ook een verjaardagsfeest is binnen no-time één
groot feest door de relaxte sfeer.

VAN MEETINGOPSTELLING TOT FEESTZAAL
We hebben drie multifunctionele zalen die onder
andere geschikt zijn voor vergaderingen, creatieve
workshops of gezellige feesten.
Ook de bar, lounge en de grote buitenruimte kun
je inzetten. Op het terrein en rondom het hostel
vind je o.a een ruime parkeerplaats,
fietsenstalling, terras, appelboomgaard,
volleybalveld, tafeltennistafel, schaakbord en een
barbecueplaats

STAYOKAY NOORDWIJK
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STAYOKAY NOORDWIJK IS DE PERFECTE
LOCATIE!
− Midden in het hart van de Bollenstreek
− Aan de rand van het Zuid-Hollandse bos- en
duingebied
− Op 20 minuten loopafstand van het strand
− 3 multifunctionele zalen van 60m2 tot 80m2
− Gratis WiFi
− Outdoor- en teambuildingactiviteiten
− Barbecuefaciliteiten
− Feestelijke hapjes en buffetten
− Groot eigen terrein

GOED BEREIKBAAR
Stayokay Noordwijk is het beste te bereiken met de
auto, vanaf de A44. Het hostel beschikt over een eigen
(gratis) parkeergelegenheid.
Met het openbaar vervoer kun je vanaf Station Leiden
of Station Voorhout bus 57 nemen. Wanneer je vanaf
Station Hillegom of Den Haag komt neem je bus 90 en
stap je uit bij halte de Brink in Noordwijkerhout. Deze
halte ligt op circa 3 km, 40 minuten loopafstand van
het hostel. Dus houd daar rekening mee!

ZAALHUUR
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Gehele hostel

Ons restaurant kan ook worden gebruikt als subruimte!
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VERGADEREN
VERGADERARRANGEMENTEN

Prijs per persoon

4-uurs vergaderarrangement

8-uurs vergaderarrangement

12-uurs
vergaderarrangement

€ 21,-

€ 39,50

€ 58,50

Omschrijving
• Vergaderruimte voor een dagdeel met flipover/whiteboard
• Stayokay notitieblok, pen en vergaderbenodigdheden
• Onbeperkt koffie, thee en ijswater gedurende het verblijf
• Koffiepauze met zoete lekkernij in de ochtend
• Assortiment snoepjes
• Gratis WiFi
• Flatscreen/ beamer met scherm en geluidsinstallatie
• Vergaderruimte voor twee dagdelen met flipover/whiteboard
• Stayokay notitieblok, pen en vergaderbenodigdheden
• Onbeperkt koffie, thee en ijswater gedurende het verblijf
• Assortiment snoepjes
• Koffiepauze met zoete lekkernij in de ochtend
• Vergaderlunch (lunch met gezonde salades, biologisch brood, soep,
warme snack en divers beleg)
• Frisdrankassortiment in de middag
• Gratis WiFi
• Flatscreen/ beamer met scherm en geluidsinstallatie
• Vergaderruimte voor een hele dag met flip-over/whiteboard
• Stayokay notitieblok, pen en vergaderbenodigdheden
• Onbeperkt koffie, thee en ijswater gedurende het verblijf
• Assortiment snoepjes
• Koffiepauze met zoete lekkernij in de ochtend
• Vergaderlunch (lunch met gezonde salades, biologisch brood, soep,
warme snack en divers beleg)
• Frisdrankassortiment in de middag
• 3-gangendiner in buffetvorm
• Gratis WiFi
• Flatscreen/ beamer met scherm en geluidsinstallatie

*Prijzen zijn geldig vanaf 10 personen per vergaderruimte.
*Specifieke wensen zijn altijd bespreekbaar. Vragen? We helpen je graag verder!
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VERGADEREN
LEKKER ONTBIJTEN OF LUNCHEN!

Prijs per persoon
Incl. btw

Ontbijt

€ 8.45

Lunchbuffet

Broodjeslunch

Luxe lunch

Stayokay Noordwijk

€ 12,50

€ 13,50

€ 15,-

Omschrijving

In buffetvorm geserveerd in het restaurant:
Biologisch wit & bruin brood en vers afgebakken broodjes, kaas, 3 soorten
vleeswaren, diverse zoetwaren, rijstwafels, knäckebröd, ontbijtkoek,
muesli, cornflakes, handfruit, yoghurt, melk, karnemelk, appelsap, jus
d’orange, koffie en thee.

In buffetvorm geserveerd in het restaurant:
Soep van de dag, biologisch wit & bruin brood en vers afgebakken broodjes,
een variatie aan kaas en vleeswaren, diverse salades met dressings naar
keuze, warme snack, fruit, melk, karnemelk en jus d’orange.

Naar keuze geserveerd in vergaderzaal of om mee te nemen:
Assortiment van vers afgebakken broodjes (2 per persoon) met verschillend
beleg, handfruit, melk, appelsap en jus d’orange.

Naar keuze geserveerd in het restaurant:
Soep van de dag, biologisch wit & bruin brood en vers afgebakken luxe
broodjes, een variatie aan luxe beleg, diverse salades met dressings naar
keuze, warme snack, fruit, melk, karnemelk en jus d’orange.

DINER & BBQ
BON APPETIT!

Prijs per persoon incl. btw

Dagmenu

BBQ
(min 15 pers.)

Mega BBQ
(min 15 pers.)

Halal BBQ
(min 15 pers.)

€ 16,-

In buffetvorm geserveerd in het restaurant:
2 soorten soepen met stokbrood, 2 soorten gemende salades met
dressing, 4 warme vlees- en groentegerechten en een heerlijk dessert.

€ 21,-

Barbecue met diverse soorten vlees, o.a. gegaarde spareribs, kalkoen/kip
spies, runderhamburger, BBQ worstje, stokbrood met kruidenboter,
biologische frites, huzarensalade, verse groen salade, diverse sauzen en
een ijsje als nagerecht. Minimaal 15 personen afname.

€ 27,50

Barbecue met diverse soorten vlees, o.a. gegaarde spareribs, kalkoen/kip
spies, runderhamburger, BBQ worstje, stokbrood met kruidenboter,
biologische frites, huzarensalade, verse groen salade, diverse sauzen en
een ijsje als nagerecht. Minimaal 15 personen afname.

€ 21,-

Barbecue met diverse soorten halalvlees, stokbrood met kruidenboter,
biologische frites, verse groene salade, diverse soorten sauzen en een
ijsje als nagerecht.

BARBECUE EN SLECHT WEER?
Is het weer niet zo mooi als gehoopt? Dan wordt er alles aan gedaan om de barbecue in buffetvorm te serveren in het
restaurant. Het kan zijn dat de barbecue op een later tijdstip plaatsvindt, omdat dit afhankelijk is van de
beschikbaarheid van het restaurant.
De barbecue wordt dagelijks geserveerd om 17.30 uur, 18.00 uur, 18.30 uur of 19.00 uur.
In overleg is eventueel een ander tijdstip mogelijk.
Het barbecueseizoen is van 1 mei t/m 30 september. Tijdens de zomervakantie zullen er meerdere dagen barbecues
georganiseerd worden voor onze individuele gasten. Zo kun je gezellig andere gasten ontmoeten in onze sfeervolle tuin
bij de BBQ.
Goed om te weten: je staat zelf achter de barbecue.
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VERGADEREN OF FEEST
DIVERSE LEKKERNIJEN

Prijs per persoon

Omschrijving

Koffie/thee

€ 2,40

Een ronde met een kopje koffie of thee en waterkannen

Onbeperkt koffie/thee
per dag

€ 7,50

Onbeperkt koffie/thee

Cake

€ 1,-

Gebak

€ 6,50

Plak roombotercake
Gesorteerd gebak

Bittergarnituur

€ 25,- per schaal

Schaal met 50 verschillende hapjes

Kaas en worst

€ 25,- per schaal

Schaal met kaas en worst (circa 50 hapjes)

Nootjes

€ 1,- per bakje

Nacho’s

€ 3,50 per schaal

Gemixte gezouten nootjes
Nacho’s met chilisaus

Bovenstaande is slechts een greep uit de mogelijkheden. Geïnspireerd? We zijn benieuwd naar je wensen!
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VERGADEREN OF FEEST
DIVERSE HAPJES & ARRANGEMENTEN

Prijs per persoon

Omschrijving

Portie bitterballen

€ 5,75

prijs per portie; 10 Van Dobben bitterballen met mosterd

Portie kaasblokjes

€ 3,50

prijs per portie; Hollandse kaas met mosterd

Hollandse hapjes

€ 4,75

kaas en leverworst plankje, mosterd en uitjes (5 pers)

Mediterrane hapjes

€ 8,-

calamares, tapasgarnalen, ciabatta met tapenade en fuet

Oosterse hapjes

€ 9,50

vegetarische loempiaatjes, yakitori en garnalen in filodeeg

Luxe bittergarnituur

€ 25,-

50 stuks luxe gefrituurde hapjes, nasi, bami,kipsticks, kaaspuckjes,
haifong, party balletjes, kip- en bacon nuggets.

Drankenarrangement

Prijs per persoon

Hollandse bar - 1 uur

€ 17,50

bier, frisdranken, huiswijn, port, sherry, vermout, olijven en nootjes
gedurende 2 uur (aaneengesloten )

Hollandse bar - 2 uur

€ 20,-

bier, frisdranken, huiswijn, port, sherry, vermout, olijven en nootjes
gedurende 2 uur (aaneengesloten )

Hollandse bar - 3 uur

€ 25,-

bier, frisdranken, huiswijn, port, sherry, vermout, olijven en nootjes
gedurende 3 uur (aaneengesloten )

Hollandse bar - 4 uur

€ 30,-

bier, frisdranken, huiswijn, port, sherry, vermout, olijven en nootjes
gedurende 4 uur (aaneengesloten )

Omschrijving

Bovenstaande is slechts een greep uit de mogelijkheden. Geïnspireerd? Laat ons je wensen weten!
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EVENTS
GO ACTIVE!

TEAMBUILDING & ACTIVITEITEN
Hoe leuk is het om je meeting af te wisselen met een gave activiteit? Of ben je op zoek naar een toplocatie voor
een teambuildingsdag, eventueel i.c.m. een overnachting? Zoek niet verder, jij bent bij ons helemaal aan het
juiste adres.
Samen met een externe partner hebben we unieke groepsactiviteiten geselecteerd. Zo kun je eenvoudig een
leuk en sportief uitje boeken. Ook ben je verzekerd van professionele begeleiding. We hebben
groepsarrangementen vanaf 12 personen. Interesse? Hartstikke leuk! Stuur een mailtje naar ons via
noordwijk@stayokay.com.

Prijs per dag inclusief BTW
Steps 2 uur

€ 6,- p.p.

Stadsfiets

€ 10,- p.p.

Kinderfiets

€ 8,50 p.p.

Mountainbike 4 uur

€ 17,50 p.p.

Mountainbike hele dag
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€ 25,- p.p.

TOT ZIENS BIJ
STAYOKAY!

Stayokay Noordwijk staat voor je klaar om op een persoonlijke, informele en professionele wijze jullie dag
tot een succes te brengen. Vragen of wensen? Hieronder de contactgegevens op een rij!

STAYOKAY NOORDWIJK
Langevelderlaan 45
2204 BC NOORDWIJK
T 0252-372920
E noordwijk@stayokay.com
Contactpersoon: Lidy Pieper
facebook.com/StayokayNoordwijk

Bekijk online onze routebeschrijving:
stayokay.com/nl/hostel/noordwijk/route-en-contact
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