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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 Texel

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 Texel

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 TEXEL
VOOR IEDER WAD WILS

STAYOKAY TEXEL IS DE PLACE TO BE:

Aan de rand van het dorpje Den Burg , centraal op
het eiland. Prachtige natuur, pittoreske dorpjes en
natuurlijk het strand. Doe de leukste water- of
strandactiviteiten, leer het eiland kennen op de
fiets of doe een rondvaart op het wad op zoek
naar de zeehondjes. Texel wordt niet voor niets
het ‘’biza van het Noorden ‘’ genoemd en heeft
voor ieder wad wils.

− Ervaring in het organiseren van (meerdaagse)
evenementen.
- Al jarenlang host van de grootste sportevenementen op
het eiland.
− Ervaren medewerkers die graag met je meedenken
− Het relaxte eilandgevoel voel je ook in het hostel!
− Geschikt voor zowel zakelijke, sportieve en feestelijke
events
− Multifunctionele zalen, gezellig café en een mooi zonnig
terras
− Groot eigen terrein.
− 240 slaapplaatsen verdeeld over 66 kamers.
-- Alle kamers hebben een eigen douche en toilet.
− Bijeenkomsten mogelijk tot 250 personen.
-- Gratis Wifi
− Talrijke sportieve mogelijkheden op het eigen terrein en
in de directe omgeving;
− Samenwerking met gecertificeerde outdoorbedrijven
voor de leukste activiteiten.

EVENTS TOT 250 PERSONEN!
Wist je dat je bij ons ook perfect events tot 250
personen kunnen organiseren! Door gebruik te
maken van ons café, restaurant , terras of
vergaderzalen. Deze ruimtes zijn geschikt voor
meerdere doeleinden zoals: barbecues,
bedrijfsborrels, presentaties en andere zakelijke
of feestelijke gelegenheden.
ALTIJD MAATWERK
Een bijeenkomst organiseren, betekent altijd
maatwerk. Daarom gaan we graag met je om tafel,
zodat er een passende offerte gemaakt kan
worden. Door jarenlange opgedane ervaring,
weten wij precies hoe we je event tot een succes
kunnen maken!

WE STAAN VOOR JE KLAAR!

Stayokay Texel

BEREIKBAARHEID:
Stayokay Texel ligt centraal op het eiland en is zowel met
eigen als openbaar vervoer uitstekend te bereiken.
Vanaf Amsterdam ben je binnen 90 minuten in ons hostel!
Privé parkeergelegenheid voor zowel auto’s als fietsen.

EEN VAN ONZE ZALEN

STAYOKAY
TEXEL
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Vergadering,
recreatie,
cursus,
feestavond
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Wolkerszaal

Vergadering,
recreatie, cursus,
feestavond

Thijse- +
Wolkerszaal

Vergadering,
recreatie

Noord-Haffel +
Zuid-Haffel

Eetzaal, in laagseizoen
in overleg voor
evenementen

2 dagdelen

U-VORM
40

BLOK

ja

M2
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15

Animatie
alleen op aanvraag

1 dagdeel

24

30

Imme Dros

Zaalhuur

BREEDTE

LENGTE

DOELEINDE

ZAALCAPACITEIT & EN ZAALHUUR

3 dagdelen

Thijse of Wolkers

€ 65,-

€ 110,-

€ 150,-

Thijse + Wolkers

€ 110,-

€ 175,-

€ 225,-
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VERGADEREN
AUDIOVISUELE HULPMIDDELEN

AUDIOVISUELE HULPMIDDELEN

Beamer incl. scherm
Flip-over

Prijs per dagdeel

€ 35,Inclusief bij zaalhuur

Kleine geluidsinstallatie met 1 draadloze microfoon (incl. cd-speler en usb-aansluiting)

€ 35,-

Grote geluidsinstallatie met 2 draadloze microfoons + aansluiting voor presentatie
(geschikt voor gecombineerde zaal)

€75.-

Overige extra’s (podium, etc.)

Stayokay Texel

Op aanvraag

VERGADEREN
LUNCH & DINER

Prijs p.p.

Omschrijving

Lunchbuffet

€ 12,50

In buffetvorm geserveerd in het restaurant:
soep, biologisch wit & bruin brood en vers afgebakken broodjes, 2 soorten
kaas, 3 soorten vleeswaren, diverse zoetwaren, groene salade met dressings
naar keuze, diverse salades, warme snacks, handfruit, melk en jus d’orange
en appelsap.

Soep met luxe
broodjes

€ 8,50

Naar keuze geserveerd in vergaderzaal of restaurant:
Soep en een assortiment van verse luxe broodjes (2 per persoon) melk en
jus d’orange

Stayokay
dinerbuffet

€ 17,(Bij overnachting €15.-)

Barbecue

Speciale wensen?

Stayokay Texel

€ 20,-

*

In buffetvorm geserveerd in het restaurant:
Soep, 2 soorten salades, 4 warme gerechten en een heerlijk dessert
Verschillende soorten vlees van de lokale slager,
diverse sausjes, stokbrood met kruidenboter, gemengde
salade, fruitsalade en frites
Wij serveren diverse dinerbuffetten, denk aan een Oosters buffet,
mediterraans buffet, Hollands buffet etc. Informeer hierover bij onze
medewerkers.

STAYOKAY
TEXEL
EVENTS, FEESTEN EN BRUILOFTEN

PARTY TIME TOT 250 PERSONEN

ACTIVITEITEN

Een congres, beurs, workshop, personeelsfeest
of een trouwfeest? Wij organiseren het graag!
Of je nou met een klein of groot gezelschap
komt. Wij denken graag met je mee om een
passende offerte op te stellen.

Texel is de perfecte plek om een (sportieve)
activiteit te ondernemen! We hebben
verschillende partners op het eiland die jullie een
onvergetelijke dag kunnen bezorgen.

BEREIKBAARHEID
LEKKER ETEN EN DRINKEN
We zorgen graag voor een lekkere (gezonde)
lunch, een uitgebreid dinerbuffet, borreluurtje
of bijvoorbeeld een heerlijke barbecue. Heb je
iets anders in gedachte? Laat het ons weten, bij
ons is bijna alles mogelijk!

ONS HEERLIJKE TERRAS

Stayokay Texel

Veerdienst Teso brengt reizigers van Den Helder
in 20 minuten naar het eiland. Een ticket koop je
eenvoudig via teso.nl.

BON APPETIT!

FEESTELIJK
BORRELTIJD

Prijs per persoon

Feestelijke gelegenheden
“Standaard”

DRANKENARRANGEMENTEN

€ 25,50

Omschrijving
Ontvangst koffie en thee gevolgd door onbeperkte consumpties (bier,
wijn, fris en binnenlands gedestilleerd)
Tijdens de borrel:
nootjes en chips
2 rondes koud garnituur
1 ronde warm bittergarnituur
Diner (optioneel bij te boeken voor een meerprijs vanaf € 15,- per
persoon)
Exclusief zaalhuur
Gedurende 2,5 uur

Prijs per persoon

Omschrijving

Borrelarrangement 1 uur

€ 14,50

Tapbier, frisdranken, huiswijn, binnenlands gedestilleerd,, chips ,
olijven, en nootjes gedurende 1 uur.

Borrelarrangement 2 uur

€ 18,50

Tapbier, frisdranken, huiswijn, binnenlands gedestilleerd,, chips ,
olijven, en nootjes gedurende 2 uur.

Borrelarrangement 3 uur

€ 23,50

Tapbier, frisdranken, huiswijn, binnenlands gedestilleerd,, chips ,
olijven, en nootjes gedurende 3 uur.

Borrelarrangement 4 uur

€ 28,50

Tapbier, frisdranken, huiswijn, binnenlands gedestilleerd,, chips ,
olijven, en nootjes gedurende 4 uur.
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ONZE PARTNERS
TEAMBUILDING & (SPORTIEVE) ACTIVITEITEN

Teambuilding Texel - www.teambuildingtexel.nl
Van raften en powerkiten tot zeskamp en paintball. Of wat denk je van Expeditie Robinson
en een Ik hou van Holland diner? Teambuilding Texel organiseert bedrijfsuitjes,
vrijgezellenfeestjes en heeft speciale arrangementen voor scholen. Voor elk wat wils!
Zandbank Texel - www.zandbanktexel.nl
Dit professionele outdoorbedrijf organiseert al meer dan 30 jaar buitensportactiviteiten,
strand-, water-, windsportclinics en games. Groepen uit het bedrijfsleven, de overheid en
het onderwijs kunnen bij ze terecht. En dat geldt ook voor vrijgezellenuitjes en sportieve
familiegroepen. Denk aan een treasure hunt, bootcamp of surfkayakken.
Garnalenboot TX10 of TX20 – www.garnalenvissenoptexel.nl
Schipper Herman of schipper Frido nemen je graag mee voor een vistocht op de
Waddenzee. Er wordt gevist op garnalen, maar komt nog veel meer in het net. Krabben,
zeesterren, pietermannen, platvisjes en misschien wel een zandhaai! De vangst gaat in
bakken op het dek. Op geheel eigen en onnavolgbare (Texelse) wijze legt de schipper uit
wat er allemaal gevangen is. Pret gegarandeerd!

Stayokay Texel

TOT ZIENS BIJ
STAYOKAY TEXEL!

Wij staan voor je klaar om op een persoonlijke, informele en professionele wijze jullie dag tot een
succes te brengen. Neem contact met ons op als je vragen en/of wensen hebt, we denken graag
met je mee!
- Team Stayokay Texel
Stayokay Texel
Haffelderweg 29
1791 AS Den Burg
Bekijk hier alle routedetails.
Tel
E-mail
Web

Stayokay Texel

+31 (0)222 315 441
texel@stayokay.com
www.stayokay.com/texel

