TER ELST
HOTEL - CONGRES - SPORT

TER ELST

Zoekt u een vergaderzaal
waar u knopen doorhakt
in alle rust? Een exclusieve
locatie voor uw congres,
met alles erop en eraan?
Of een teambuildingactiviteit waarover uw
werknemers
maanden
later nog spreken?
U vindt het allemaal op
één plaats: Ter Elst in
Edegem, uw oase vlak bij
Antwerpen.

Ter Elst … waar
anders?
* Driesterrenhotel
* Ruim scala aan vergaderzalen met
daglicht, airconditioning en beamer
* Gratis draadloos internet
* 5 minuten van de E19 en de
Antwerpse ring
* Gratis parking: 500 plaatsen, binnen
en buiten
* Flexibel en klantvriendelijk team
* Smaakvolle hotelkamers, ruim auditorium en moderne expohal

Uw event? Uw ruimte!
Lounge, auditorium of expohal? U kiest uit maar liefst
negentien zalen met verschillende capaciteiten, verspreid
over het hotel- en congresgebouw van Ter Elst. Zakelijke
lunches, vertrouwelijke meetings, internationale
congressen, ... Ze passen allemaal naadloos in het Ter
Elst-complex.
Meer weten? Contacteer dan gerust onze salesafdeling
via sales@terelst.be.

3 STERREN MET EEN 4 STERRENSERVICE
Ter Elst is trots op zijn drie sterren, maar staart zich er niet
blind op. Want wat voor ons telt? Dat u – minstens – een
viersterrenservice krijgt! En daarvoor gooien we alles in de
strijd: luxueuze hotelkamers, een uitgerust sportcomplex en
medewerkers met het hart op de juiste plaats.

Geef ons uw uitdaging!
Of u nu een persoonlijke meeting of grootschalig congres plant,
Ter Elst is met uw event niet aan zijn proefstuk toe. Tot uw voorgangers behoren:
*
*
*
*
*

Jaguar
Atlas Copco
Koninklijke Belgische Hockeybond
UZA
...

Ons geheim? Ons luisterend oor. Wat is uw doelstelling? Welke
sfeer wilt u uitademen? Hoe moeten gasten zich voelen? Vertel
het ons, en geef ons uw uitdaging.

NEUSJE VAN DE ZALM
Korte koffiepauze, gezellige lunch
of een heerlijk gangendiner? Ter
Elst besteedt aandacht aan elke
maaltijd.
Met onze cateringpartner krijgt u
keer op keer het neusje van de
zalm. Schuif aan tafel ... en geniet!

Teambuilding:
Van cocktails tot
Cluedo!

Met zijn negentien zalen telt Ter Elst véél stoelen. Maar er
valt veel meer te doen dan zitten! Na een vergadering de
benen strekken? Uw hoofd leegmaken in de fitness?
Of ... kleiduifschieten?
Selecteer uw teambuilding uit vijftien activiteiten, van
petanque, over cocktailworkshops, tot levensgrote
Cluedo. Rustig of heel intensief? U kiest!

Een greep uit ons assortiment.
De meeste van onze ruimtes zijn voorzien van daglicht, beamer en airco/verwarming

STRAUSSHAL
M²
Receptie

367
400p.

ZAAL VAN EYCK
M²
Theater
School
U
Diner

359
400p.
250p.
70p.
300p. / Receptie 500p.

ZAAL PERMEKE
M²
Theater
School
U

272
200p.
130p.
80p.

EXPOHAL
M²
Theater
School
Diner

510
400p.
400p.
400p. / Receptie 500p.

BEETHOVEN AUDITORIUM
M²
Theater
School

704
400p.
400p.

KASTEEL SOLHOF

Omringd door een gracht,
badend in het groen. Daar
vindt u het neoclassicistische Kasteel Solhof. Dé
locatie voor verzorgde
vergaderingen of gewoon
enkele dagen ‘ertussenuit’.
Want wandelt u rond op
het domein van Kasteel
Solhof, dan is het moeilijk
te geloven dat amper 10
kilometer verderop het
Antwerpse
stadsleven
bruist.

Onthaasten op
een steenworp
van ’t stad!

Met 2 of met 30? Altijd 4 sterren!
In het ganse hotel is er gratis Wi-Fi en staat modern audiovisueel materiaal klaar voor uw meeting, presentatie of conferentie. Maar Kasteel Solhof is niet alleen een aangename
locatie voor zakenmensen. Ook koppels, gezinnen of
families voelen zich er helemaal thuis, door de comfortabele kamers, de flexibele service en het vriendelijke personeel. Want onze viersterrenbehandeling geldt voor iedereen.
*
*
*
*
*
*
*

Viersterrenhotel op charmante locatie
2 vergaderzalen (capaciteit: 30 personen)
Gratis draadloos internet
10 minuten van het Antwerpse centrum
20 minuten van Zaventem Luchthaven
Gratis parking
Topbistro Millefeuille, letterlijk om de hoek

Solhof, good choice!
Vergaderen in een veranda met uitzicht op een tuin en een
park, of als teambuilding gaan racen op de indoor- én outdoorbanen van Inkart? Kasteel Solhof is geschikt voor zakelijke én
recreatieve events. Vlakbij vindt u ook de golfbaan Cleydael
Country & Golf Club en twee bowlingcenters. De perfecte
ontspanning na een dag van vergaderen!

BISTRO MILLEFEUILLE:
AUTHENTIEK EN
KRAAKVERS
Wie graag zijn smaakpapillen
verwent, hoeft het domein van
Kasteel Solhof niet eens te verlaten.
Want om de hoek – in het koetshuis –
vindt u Bistro Millefeuille. U eet er een
snelle hap, drinkt iets aan de bar of
dineert er uitgebreid, bij mooi weer
zelfs op het terras. De warme, authentieke inrichting sluit aan bij de filosofie
van de chef: geen tamtam, maar
degelijke klassieke gerechten met
kraakverse ingrediënten.

Verblijf als een koning!
Klant is koning. En zeker in een kasteel zoals Solhof. Of u nu met uw bedrijf of met uw gezin bij ons
verblijft: onze viersterrenservice is gegarandeerd. Vertel ons uw plannen en wensen, en onze ervaren
werknemers verklappen u de beste tips. Een meeting met koffiepauze of een congres inclusief maaltijden,
activiteiten en overnachtingen? Het team van Kasteel Solhof organiseerde het allemaal al eens. Dus vertel
ons gerust uw plannen, en wij voeren ze uit.
Of wenst u het Kasteel exclusief voor uw gezelschap te huren? Neem dan snel een kijkje op
www.rentyourhotel.be

Antwerpen

Brussel

In minder dan 10 minuten bereikt u ons partnerhotel Kasteel Solof.
En moins de 10 minutes vous atteint notre hôtel partenaire Kasteel Solhof.
In less than 10 minutes you can reach our partner hotel Kasteel Solhof.

Ter Elst

Kasteel Solhof

Ter Elst
VANUIT GENT – BRUSSEL
E19, afrit nr. 7 te Kontich – signalisatie Antwerpen blijven volgen – (N173) na ongeveer 1 km. de eerste straat aan uw linkerkant, ingang na AVEVE
VANUIT NEDERLAND
Ring rond Antwerpen – afrit nr. 4: Mortsel/Berchem/Lier naar N1– bovenaan de afslag slaat u linksaf en blijft u op het uiterst rechtse rijvak – u blijft rechts en rijdt
via Kontich N173– U blijft deze hoofdweg (Prins Boudewijnlaan) volgen en na ongeveer 6 km. slaat u rechts in – ingang na AVEVE
OPENBAAR VERVOER
Ga naar Antwerpen-Centraal Station of Antwerpen-Berchem – neem buslijn 32 en stap uit bij de laatste halte op de Prins Boudewijnlaan – Wandel 10 min.
richting Kontich
EN ARRIVANT DE GAND OU BRUXELLES
Par la route E19, liant Bruxelles et Anvers – prenez la sortie n° 7 (Kontich) – Vous prenez la direction d’Anvers et vous suivez la rue Prince Boudouin N173 – l’entrée
de Ter Elst se trouve dans la rue Kattenbroek à votre droite juste après l’entrée du centre AVEVE
EN ARRIVANT DES PAYS-BAS
Prenez le ring autour d’Anvers – sortie n° 4 : Mortsel/Berchem/Lier N1 – A la fin de la sortie vous allez à gauche, ensuite directement à droite N173 –
Vous continuez sur cette rue (Prince Boudouin) - l’entrée de Ter Elst se trouve dans la rue Kattenbroek à votre droite juste après l’entrée du centre AVEVE
LES TRANSPORTS EN COMMUN
Bus n°32 (Arrêts au Gare Central et au Anvers-Berchem) – Descendez Rue Prince Boudouin – Ter Elst se trouve à une promenade à pied de
10 min. dans la direction de Kontich
FROM GHENT – BRUSSELS
E19, exit n°7 ‘Kontich’ – keep following the sign Antwerp - (N173) after about 1 km. You will take a small street to the left – entrance after AVEVE
FROM THE NETHERLANDS
Ring around Antwerp – exit n° 4 : Mortsel/Berchem/Lier – at the end, turn left en choose the right lane immediately (direction Kontich) – keep following
this main road (Prins Boudewijnlaan) – After +/- 6 km. you turn right – entrance after AVEVE
WITH PUBLIC TRANSPORT
Take bus n°32 at the Antwerp-Central station or the Antwerp-Berchem station – get off at the last stop on the main road (Prins Boudewijnlaan) – the hotel is
situated at a 10 min. walk in the direction of Kontich

EVENEMENT OP MAAT
Wij deinzen niet terug voor een
evenement t.e.m. 1000 aanwezigen.

WEBSITE
Bent u op zoek naar informatie, foto’s of
een reservatie? Neem dan een
kijkje op onze websites:
www.terelst.be & www.solhof.be

CONTACT
Hotel Ter Elst
Kattenbroek 1 - 2650 Edegem
Tel.: 03/450.90.00
Fax: 03/450.90.90
info@terelst.be
Hotel Kasteel Solhof
Baron van Ertbornstraat 120
2630 Aartselaar
Tel.: 03/877.30.00
info@solhof.be

