
150 locaties waar je U tegen zegt
De Utrechtse Heuvelrug is zonder twijfel een van de mooiste cultuurhistorische natuurgebieden van Nederland. De centrale 

ligging maakt dit bosrijke gebied bij uitstek geschikt als locatie voor trainingen, vergaderingen en conferenties. Ruim 150  

conferentielocaties voorzien van alle comfort bieden u de rust en ruimte die u nodig heeft om het beste in uzelf naar boven 

te halen. Kijk op www.businesszoneheuvelrug.nl voor ons gevarieerde locatieaanbod.

150 conferentielocaties • 900 vergaderzalen • 229 restaurants • 5500 bedden

6000 hectare natuurschoon • 30 minuten van de randstad

v.l.n.r. Zonheuvel, Doorn • Slot Zeist • Woudschoten, Zeist • De Horst, Driebergen • Ernst Sillem Hoeve, Den Dolder • Figi, Zeist • ISVW, Leusden • Buitenplaats Amerongen  

Kontakt der Kontinenten, Soesterberg • Kaap Doorn • ‘t Paviljoen Rhenen • Residence Rhenen • Bergse Bossen, Driebergen • KNVB Hotel, Zeist
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