BIJZONDER
ZAKELIJK
STAYOKAY AMSTERDAM OOST

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 Amsterdam Oost

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.
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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
AMSTERDAM OOST
LEER AMSTERDAM OOST KENNEN
Sinds 2007 is Stayokay Amsterdam Oost gevestigd in
een monumentaal pand, een voormalige school uit
1900. Dit levert een zeer modern hostel op in een
klassiek jasje. Het hostel biedt fantastische
mogelijkheden voor bijvoorbeeld vergaderingen,
beurzen en evenementen.

IDEALE VERGADERFACILITEITEN
Organiseer bij ons je vergadering, workshop of
borrel. De relaxte en persoonlijke sfeer zorgen
ervoor dat iedereen snel op zijn gemak is.
Stayokay Amsterdam Oost beschikt over diverse
zalen en ruimtes die zeer geschikt zijn voor zowel
zakelijke als feestelijke bijeenkomsten. Alle zalen zijn
voorzien van audiovisuele hulpmiddelen. Het
restaurant en de vide kunnen worden gebruikt als
subruimtes tijdens de bijeenkomst.

STAYOKAY BAR/RESTAURANT
De dag afsluiten met een drankje? Kom gezellig
borrelen of eet een hapje mee in onze vernieuwde
bar The 5th. Meer weten over The 5th, check
www.the5th.nl.

THE 5TH
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STAYOKAY AMSTERDAM OOST IS DE PERFECTE
LOCATIE!
- Gelegen in het bruisende Amsterdam Oost
- Zes multifunctionele zalen van 22 tot 256 m2
- Restaurant en vide te gebruiken als subruimtes
- Gratis WiFi
- Airconditioning in de vergaderzalen
- Te combineren met een overnachting
- Dynamische en internationale omgeving

GOED BEREIKBAAR
Stayokay Amsterdam Oost is goed te bereiken met
zowel de auto als het openbaar vervoer. Als je met de
auto komt, houd er dan rekening mee dat je in de
buurt van het hostel niet gatis kan parkeren. In de
straten rondom het hostel kost parken €2,40 per uur,
tussen 09.00 en 21.00 uur. Goedkoop parkeren kan bij
P+R Zeeburg.
De tram -en bushaltes liggen op loopafstand, net als
het treinstation Amsterdam Muiderpoort.
Tram 14
Bus 22 en 65
Tram 3,7
Bus 37,40,41
NS Amsterdam Muiderpoort

ONZE PLEK

: op 250 m. afstand
: op 350 m. afstand
: op 750 m. afstand
: op 750 m. afstand
: op 750 m. afstand

STAYOKAY
AMSTERDAM OOST
IMPRESSIE

MEETINGROOMS

THE 5TH
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The 5th

Restaurant kan worden gebruikt als een subruimte
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VERGADEREN
VERGADERARRANGEMENTEN

Prijs per persoon

4-uurs vergaderarrangement

8-uurs vergaderarrangement

12-uurs
vergaderarrangement

Omschrijving

€ 23,-

• 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/middag
• Assortiment koekjes en snoepjes
• Gratis WiFi
• Flatscreen/ beamer met scherm en geluidsinstallatie

€ 39,-

• Vergaderruimte voor twee dagdelen met flipover/whiteboard
• Stayokay notitieblok, pen en vergaderbenodigdheden
• Onbeperkt koffie, thee en ijswater gedurende het verblijf
• Assortiment koekjes en 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

€ 58,50

• Vergaderruimte voor een hele dag met flip-over/whiteboard
• Stayokay notitieblok, pen en vergaderbenodigdheden
• Onbeperkt koffie, thee en ijswater gedurende het verblijf
• Assortiment koekjes en 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

Zakelijk, ontspannen en teambuilding
*Prijzen zijn geldig vanaf 10 personen per vergaderruimte.
*Specifieke wensen zijn altijd bespreekbaar. Vragen? We helpen je graag verder!
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VERGADEREN
LOSSE ZAALHUUR

Dagdeel

Twee dagdelen

Avond- en weekendtarief
(dagdeel)

Javazaal 1

€ 150,-

€ 250,-

€ 100,-

Javazaal 2

€ 150,-

€ 250,-

€ 100,-

Borneozaal 1

€ 150,-

€ 250,-

€ 100,-

Borneozaal 2

€ 150,-

€ 250,-

€ 100,-

Javazaal 1&2

€ 250,-

€ 450,-

€ 175,-

Borneozaal 1&2

€ 250,-

€ 450,-

€ 175,-

Op aanvraag

Op aanvraag

Op aanvraag

Zaal

Restaurant

*Prijzen zijn inclusief BTW
*Kopje koffie of thee naast het huren van een losse zaal? Dat kan! Vraag naar de mogelijkheden.

AUDIOVISUELE HULPMIDDELEN
OMSCHRIJVING

Prijs per dag incl. 21% btw

Flatscreen/ Beamer met scherm

Inclusief

Geluidsinstallatie

Inclusief

Laptop

Op aanvraag

Microfoon
Overige audiovisuele middelen
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Inclusief
Op aanvraag

VERGADEREN
LUNCHTIME

Prijs per persoon
Incl. btw

Lunchbuffet
(vanaf 17 personen)

Broodjeslunch

Luxe lunch

Omschrijving

€ 12,50

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.

€ 12,50

Naar keuze geserveerd in vergaderzaal* of 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. (* = bij lunch in
de zaal schalen met belegde broodjes)

€ 15,-

Naar keuze geserveerd in vergaderzaal* of 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. (* = bij lunch in
de zaal schalen met belegde broodjes)

DINNERTIME

Prijs per persoon incl. btw

Dagmenu

€ 16,-

Private dining in de
vergaderzaal

v.a. € 19,50

Dineren in The 5TH

v.a. €9,50

Omschrijving

v.a. 20 personen buffetvorm geserveerd in ons restaurant:
Menu van de dag met diverse salades, soepen, hoofdgerechten en
desserts
Vraag naar onze mogelijkheden en menusuggesties
Onze menu’s wisselen regelmatig omdat we het liefst werken met lokale
en seizoensgebonden producten.
Bekijk onze menu kaart online @ www.the5th.nl

*We werken zoveel mogelijk met biologische en/of fairtrade producten.
*Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.
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VERGADEREN
BORRELEN BIJ (STAYOKAY) BAR THE 5TH

Prijs per persoon

Omschrijving
Verschillende warme en koude hapjes met uiteraard een lekkere
bitterbal.

Hollandse hapjes

€ 6,50

Mix van canapes

€

Filet american of ossenworst met truffelmayo, Amsterdamse uitjes
en kappertjes. Zalm met dillemayo, rode ui en kappertjes. Brie met
walnoten en honing.

€

Gemarineerde champignons met knoflook, rode wijn en peterselie.
Gegrilde bloemkoolroosjes. Gegrilde auberginerolletjes gevuld met
zongedroogde tomaten en hummus. Warme knoflooktomaatjes uit
de oven. Wraps met hummus, wortel, sla, paprika en avocado.

Vegan mix

*Bovenstaande is slechts een greep uit de mogelijkheden en dienen ter inspiratie! Wij horen graag wat de wensen zijn.
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VERGADEREN
BORRELTIJD

KOUDE DRANKEN
Frisdranken
Diverse sappen

Prijs per drankje
€ 2,40
v.a. € 3,-

Bavaria bier

v.a. € 2,50

Speciaal bieren

v.a. € 3,50

Glas huiswijn

€ 3,50

Fles prosecco

€ 22,50
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TOT ZIENS BIJ
STAYOKAY!
AMSTERDAM OOST

We hebben alles in huis om jouw dag tot een succes te maken en nemen je graag alles uit handen. Kies
uit meerdere multifunctionele zalen, dineer in het restaurant en maak gebruik van de bar en de vide.
Van personeelsfeest tot vergadering, van borrels tot aan een jubileumfeest alles kan!
Vertel ons wat je wensen zijn en we maken een mooi programma op maat voor een aantrekkelijke prijs!

STAYOKAY AMSTERDAM OOST
Timorplein 21
1094 CC Amsterdam
T 020-5513194
E zakelijk@amsterdamoost.stayokay.com
Contactpersoon: Tessa van Eif
facebook.com/StayokayAmsterdamOost

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