
Hof van Saksen, buitengewoon zakendoen
Een van de zakelijke topaccommodaties in Drenthe is 
Hof van Saksen in Nooitgedacht. Op Hof van Saksen 

is het buitengewoon inspirerend zakendoen. De verscheiden-
heid aan accommodaties en uitgebreide faciliteiten maken 
het resort de ideale locatie voor zakelijk gebruik in de meest 
uiteenlopende vormen. 
Het Business Centre is geschikt voor bijeenkomsten van 
10 tot 250 personen. De grootste ruimte, het Theatre, is 
ruim 260m2, heeft een hoog plafond, ruime buitendeuren 
waardoor een auto naar binnen gereden kan worden en veel 
daglicht. Er zijn twee subzalen en je kunt er beschikken over 
een eigen lounge met bar, een kleedruimte en een garderobe. 
Er is een eigen ontvangstbalie en een aparte toiletgroep. De 
Vergaderboerderijen op het resort zijn geschikt voor groepen 
tot 10 personen. 
Ook voor zakelijk overnachten is Hof van Saksen het juiste 
adres. Met het ongekende culinaire aanbod van de restau-
rants en gratis wifi op het hele resort is de gast verzekerd van 
een comfortabel en exclusief verblijf. De droom voor iedere 
fervente thuiskok wordt werkelijkheid in de Culinaire boerde-
rij. De schitterend vormgegeven Spa & Wellness nodigt uit tot 

ontspannen. Op het evenementterrein en op het strand zijn 
ook tal van mogelijkheden. Hof van Saksen biedt een stijlvol 
decor waarin zakelijke ontmoetingen een onvergetelijke her-
innering worden!

Vergaderen met allure 
Verderop in Drenthe, in Havelte, ligt Landgoed Overcinge. 
Deze charmante, monumentale buitenplaats bevat alle aspec-
ten voor een bijzondere zakelijke accommodatie. Sfeer, rust, 
ruimte, authenticiteit en alle vrijheid voor een unieke invul-
ling van iedere zakelijke bijeenkomst zijn aanwezig. Tel daar 
het glooiende landschap, de prachtige parktuin, het idyllische 
theeprieeltje en de fraaie ophaalbrug bij op en je hebt een 
prachtig decor voor een ongekende belevenis.

En wat te denken van De Havixhorst Chateauhotel en –
restaurant in Schiphorst? Er zijn van die momenten dat 
er zaken rustig op een rijtje gezet moeten worden. Daar is 
rust voor nodig: de verademende rust van De Havixhorst. 
De Havixhorst biedt persoonlijke service en een gezonde 
ontspanning. Er zijn verschillende zalen voor vergaderingen, 
trainingen, seminars of presentaties.

Veenhuizen is een bijzonder dorp met een wonderlijke 
geschiedenis en meer dan honderd rijksmonumenten. Hier 
zijn gestichten gebouwd voor landlopers en bedelaars. In dit 
wonderlijke dorp vind je Hotel Restaurant Bitter & Zoet. 
Een gezellige lounge, sfeervolle hotelkamers, een (h)eerlijk 
restaurant, vergaderzalen en de prachtige natuur en historie 
van de omgeving maken van Hotel Restaurant Bitter & Zoet 
een unieke locatie!
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Drenthe is bij uitstek geschikt om er met je bedrijf even 
helemaal uit te zijn. Je kunt hier letterlijk de hei op! 
Drenthe biedt een omgeving die zo inspirerend is dat 
frisse, nieuwe inzichten spontaan ontstaan. Meeting 
Magazine licht een aantal accommodaties uit. 

Drenthe doet wat met je 
Hof van Saksen



Green Meet*s Resort is gelegen aan 
de rand van het groene natuurgebied 
Bargerveen. Op het Resort ligt het 
duurzame viersterrenhotel Hampshire 
Zuid Drenthe met wellness, beauty 
en een sfeervol restaurant met meer-
dere mogelijkheden op culinair gebied. 
Direct grenzend aan het hotel ligt de 
9 holes Golfbaan Green Meet*s en het 
conferentiecentrum De Fijnfabriek. De 
Fijnfabriek is een industrieel monument 
en is volledig gerenoveerd en verbouwd 
tot conferentieoord. De unieke locatie 
en bijzondere sfeer van het historische 
gebouw maken De Fijnfabriek tot een 
ideale plek voor zakelijke ontmoetingen. 

Vergaderen in Drenthe doet wat met je
Maar er zijn nog meer mogelijkheden. 
Zo kun je denken aan vergaderen op 
de hei, in een gevangenis, het combi-
neren van een vergadering met stoere 
buitenactiviteiten of een wellnessbehan-
deling. Wie niet kan kiezen en graag 
geholpen wil worden, is bij Congres & 
Evenementenbureau Drenthe aan het 
juiste adres. Dit bureau organiseert in 
opdracht congressen, zakelijke bijeen-
komsten, evenementen en seminars. Het 
Congres & Evenementenbureau kan 
helpen bij het vinden van een geschikte 
accommodatie of de organisatie van een 
evenement.

Teambuilding in Drenthe doet wat met je
Een zakelijke verblijf kan compleet 
gemaakt worden met een groeps-
activiteit. Taribush Groepsuitjes en 
Evenementen in Lheebroek organiseert 
teambuilding in de natuur van Nationaal 
Park Dwingelderveld. Samenwerken 
tijdens een meerkamp, het lopen van 
ingenieuze speurtochten of schatzoeken, 
is een greep uit de vele activiteiten. Wie 
zich helemaal uit wil leven met activitei-
ten als mountainbiken en vlotten bouwen 
of klimmen door de bossen en over de 
hindernisbaan kan zijn hart ophalen bij 
Joytime Groepsactiviteiten in Grolloo. 
Diegenen die de Drentse natuur nog 
verder willen ontdekken, kunnen op pad 
met een boswachter van Staatsbosbeheer 
of de schapenherder van het prachtige 
Balloërveld. Tijdens de route worden de 
meest onverwachte plekken ontdekt en 
boeiende verhalen uit het veld verteld. 
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Proef het menu van Drenthe
Wilt u op de hoogte blijven van de mooiste 

activiteiten en evenementen van Drenthe? 

Meld u aan voor het maandmenu! Elke 25e 

inschrijver ontvangt het prachtige rode ‘Proef 

Drenthe’ kookschort. Kijk op drenthe.nl/

maandmenu. Meer weten over de genoemde 

accommodaties en bedrijven? 

Kijk op drenthe.nl/zakelijk.
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