BIJZONDER
ZAKELIJK
STAYOKAY ROTTERDAM

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 teambuildingactiviteiten
- 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
ROTTERDAM
SCHOTS SCHEEF EN SCHITTEREND

Schots, scheef en schitterend! Stayokay Rotterdam is
gevestigd in de wereldberoemde kubuswoningen,
vlak bij de gezellige Oude Haven. Deze
kubuswoningen zijn in 1984 gebouwd door de
Nederlandse architect Piet Blom en in 2009
gerenoveerd en omgetoverd tot hostel. Elke kamer is
anders, maar natuurlijk altijd met een eigen
badkamer en de modernste faciliteiten. In de
gezellige bar, de brasserie en in de lounge kun je
lekker relaxen en ontmoet je andere reizigers van
over de hele wereld.

Een lekkere lunch, hapjes, buffetten, het kan allemaal!
Maak gebruik van ons restaurant en geniet van al het
lekkers wat we te bieden hebben.

ALTIJD MAATWERK

QUOTES VAN ONZE GASTEN

Stayokay Rotterdam is zeer geschikt voor
vergaderingen of events voor een groter gezelschap.

‘Het is heerlijk om bij Stayokay met mijn verkoopteam
te brainstormen. De sfeer in een informele en
sfeervolle omgeving geeft de juiste energie.’

Een bijeenkomst organiseren betekent altijd
maatwerk. Daarom gaan de medewerkers graag met
je om tafel, zodat er een passende offerte gemaakt
kan worden. Door jarenlange opgedane ervaring,
staat Stayokay garant voor het succes van je
bijeenkomst.

STAYOKAY ROTTERDAM
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STAYOKAY ROTTERDAM IS DE PERFECTE LOCATIE!
-2 flexibele zalen
-Gratis WiFi
₋Bar en restaurant
₋Themabuffetten en borrels;
₋ De leukste teambuildingsactiviteiten

BEREIKBAARHEID
Stayokay Rotterdam ligt prachtig maar goed verstopt!
Het hostel ligt tegenover Station Rotterdam Blaak,
waar trein, metro, tram en bus aankomen en
vertrekken. Check onze site voor een uitgebreide
routebeschrijving:
stayokay.com/nl/hostel/rotterdam/route-en-contact

ONZE BAR

STAYOKAY
ROTTERDAM
IMPRESSIE
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VERGADEREN
OMSCHRIJVING ZALEN

PIET BLOMZAAL
De Piet Blomzaal is een unieke ruimte, waarin de
speciale architectuur van het gebouw terugkomt. Ze
bevindt zich op de begane grond, naast de receptie.
De zaal heeft een goede lichtinval, maar is ook te
verduisteren. Veel opstellingen zijn mogelijk en er is
een aparte ruimte voor het koffie- en theebuffet. De
zaal beschikt ook over een eigen pantry, een balkon
en is voorzien van airconditioning. De capaciteit voor
deze zaal vind je terug op voorgaande pagina.

ERASMUSZAAL
De Erasmuszaal is gesitueerd op de eerste etage van
het pand en ook hier komt de bijzondere
architectuur van het gebouw terug. De zaal heeft
een rustige ligging en beschikt over een goede
lichtinval en is te verduisteren. Ook hier vind je een
eigen pantry en is airconditioning aanwezig. De
capaciteit van deze zaal is te vinden op de vorige
pagina.
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VERGADEREN
VERGADERARRANGEMENTEN

Prijs per persoon

4-uurs vergaderarrangement

8-uurs vergaderarrangement

12-uurs
vergaderarrangement

Omschrijving

€ 21,-

• 1 vergaderruimte voor 1 dagdeel met flip-over / whiteboard , beamer
• Stayokay pennen en notitieblok
• Onbeperkt koffie, thee en ijswater gedurende het verblijf
• Zoetigheid voor bij de koffie
• Gratis WiFi

€ 39,50

• 1 vergaderruimte voor 2 dagdelen met flip-over / whiteboard , beamer
• Stayokay pennen en notitieblok
• Onbeperkt koffie, thee en ijswater gedurende het verblijf
• Zoetigheid voor bij de koffie
• Stayokay vergaderlunch
• Frisdrankassortiment; 1 flesje per persoon
• Gratis WiFi

€ 58,50

• 1 vergaderruimte voor 3 dagdelen met flip-over / whiteboard , beamer
• Stayokay pennen en notitieblok
• Onbeperkt koffie, thee en ijswater gedurende het verblijf
• Zoetigheid voor bij de koffie
• Stayokay vergaderlunch
• Stayokay 3-gangen diner in buffetvorm
• Frisdrankassortiment: 2 flesjes per persoon,
• Gratis WiFi

TOELICHTING
Arrangementsprijzen gelden vanaf 10 personen en zijn inclusief zaalhuur. Bij aanvragen
onder de 10 personen hanteren wij een toeslag.
ANNULERINGSVOORWAARDEN:
- Bij volledige annulering meer dan 7 dagen voor aankomst hoef je niks aan Stayokay te
betalen.
- Bij gedeeltelijke annulering meer dan 1 dag voor aankomst hoef je niks aan Stayokay te
betalen.
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VERGADEREN
VERGADERBREAKS

GENIET TIJDENS JE VERGADERING VAN ÉÉN VAN DE ARRANGEMENTEN MET LEKKERE HAPJES
OF DRANKJES. MAATWERK IS NATUURLIJK OOK MOGELIJK. VERTEL ONS JE WENSEN!

Prijs per persoon

Omschrijving

Ochtendbreak

€ 7,50

Croissant met jam & boter, handfruit en jus d’orange

Healthbreak

€ 6,50

Biologische sapjes, mueslireep en handfruit

Hollandse hapjes

€ 4,-

Bitterballen, kaasstengels, kaas, leverworst, mosterd en uitjes

Borrelarrangement
1 uur

€ 14,50

Bier, frisdranken, wijn, bitterballen en nootjes

Borrelarrangement
2 uur

€ 20,-

Bier, frisdranken, wijn, bitterballen en nootjes
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VERGADEREN
DINER & LUNCH

Prijs per persoon

Omschrijving

€ 12,50

In buffetvorm geserveerd in ons restaurant:
Soep, biologisch wit & bruin brood en vers afgebakken broodjes, 3 soorten
vleeswaren, diverse zoetwaren, salade met dressings naar keuze, salade,
warme snack, handfruit, melk, jus d’orange.

Broodjeslunch

€ 10,-

Naar keuze geserveerd in vergaderzaal of restaurant:
Assortiment van vers afgebakken broodjes (2 per persoon) met verschillend
beleg, fruit, melk, jus d’orange.

Luxe
broodjeslunch

€ 15,-

Naar keuze geserveerd in vergaderzaal of restaurant:
Soep, assortiment van vers afgebakken luxe broodjes (2 per persoon) royaal
belegd, verse fruitsalade, melk, jus d’orange.

Dinerbuffet

€ 17,-

In buffetvorm geserveerd in ons restaurant:
2 soorten soepen, 2 soorten salades, 4 warme gerechten en 2 soorten
desserts.

Lunchbuffet

MENU´S VAN HET SEIZOEN
De menu’s zijn variabel. Dit betekent dat de menukaart van de hapjes, maaltijden en
drankjes ieder seizoen verschillend en altijd up-to-date zijn.
SPECIALE DIEETWENSEN?
Dat is geen probleem. Laat het ons op tijd weten, dan maken we een aangepast menu.
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TOT ZIENS BIJ
STAYOKAY!

Stayokay Rotterdam staat voor je klaar om op een persoonlijke, informele en professionele wijze jullie
dag tot een succes te brengen! Heb je vragen of wensen, dan kun je ons bereiken via onderstaande
contactgegevens.
Stayokay Rotterdam
Overblaak 85-87
3011 MH Rotterdam
Tel. +31 (0)10 436 57 63
Fax +31 (0)10 436 55 69
rotterdam@stayokay.com
stayokay.com/rotterdam
Bekijk hier alle routedetails.

facebook.com/StayokayRotterdam
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