LIGGING & BEREIKBAARHEID
De Ruwenberg ligt op een 14ha landgoed in Sint-Michielsgestel, grenzend aan ‘s-Hertogenbosch in Noord-Brabant.
Met de auto is De Ruwenberg goed bereikbaar via de A2 (afslag 22 Sint-Michielsgestel).
De Ruwenberg beschikt over 250 gratis parkeerplaatsen met enkele elektrische oplaadpunten.

Openbaar vervoer
Vanaf het station 's-Hertogenbosch kunt u de taxi of bus 156 (richting Eindhoven) naar bushalte
De Ruwenberg nemen. Bij het verlaten van de bus loopt u naar de T-splitsing, waar u rechts gaat,
de Ruwenbergstraat in. Ons landgoed bevindt zich aan de linkerkant.
Totale reistijd is ongeveer 30 minuten, vanaf station ‘s-Hertogenbosch.
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WELKOM
Buitengewoon vergaderen
Laat u inspireren door ons 14ha landgoed, ervaar onze gastvrijheid en ontdek de effectief en comfortabele
ingerichte zalen, lounges en perfecte logies- en ontspanningsmogelijkheden. Het landgoed van De Ruwenberg
is uitermate geschikt voor verschillende buitenactiviteiten, zoals teambuilding, mindfulness, productpresentaties
en tijdelijke paviljoens.
De aandacht voor de gast gaat gepaard met een duurzame bedrijfsvoering en onze chef-kok verzorgt elke dag
culinaire gerechten met streekproducten.
Mede namens het gehele team van De Ruwenberg heet ik u van harte welkom!
Richard Jouvenaar
Directeur
Directeur

Bosrijke omgeving op het 14ha landgoed

HOTEL
De 196 hotelkamers hebben een moderne, comfortabele inrichting met gratis Wifi in een rustige, groene omgeving
met deels uitzicht op de rivier de Dommel en het Brabantse landschap. De Ruwenberg beschikt over een driving
range, een wellnessruimte met indoor zwembad en verschillende sauna’s. De squash- en tennisbanen,
het beachvolleybalveld, een volledig ingerichte fitnessruimte en de joggingbaan maken het sportieve aanbod
helemaal af voor de nodige ontspanning na een dag vergaderen, trainen of brainstormen.

Comfort Kamer
Onze Comfort Kamers beschikken over een flatscreen TV, airconditioning en een badkamer met douche. U heeft de
keuze uit een bed voor twee personen (double) of twee aparte (twin) bedden.

Superior Kamer
Onze Superior Kamers beschikken over een flatscreen TV, airconditioning, badkamer met douche, een minibar met
gratis bronwater, een Nespresso apparaat, strijkfaciliteiten en kluis op de kamer. Gebruik van een badjas en slippers
zijn inbegrepen.

Executive Suite
De Executive Suites zijn gelegen op de derde verdieping, met uitzicht over de rivier de Dommel. De suite is voorzien
van een fijne ruimte met een sfeervolle zithoek, flatscreen TV, airconditioning, een minibar met gratis bronwater,
een Nespresso apparaat, strijkfaciliteiten en kluis op de kamer. Gebruik van een badjas en slippers zijn inbegrepen.
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MEETINGS
All-inclusive formule voor één- of meerdaagse zakelijke bijeenkomsten
16 plenaire zalen en 24 discussiezalen: van 2-300 personen
Bosrijke omgeving op het 14ha landgoed
Exclusiviteit van de afgehuurde vleugel, voorzien van lounge met koffiecorner en eigen terras
Uitgebreide in- en outdoor ontspanningsmogelijkheden

Brabantse gastvrijheid | 14ha landgoed | Buitengewoon vergaderen | Inspiratie | Sport
Natuur | Teambuilding | Conferenties | 40 zalen | Congressen | Wellness | Meetings

ZALEN

EVENTS
De Ruwenberg is gelegen in een inspirerende en rustgevende omgeving en straalt alles uit waar
De Ruwenberg voor staat: kwaliteit, gastvrijheid, duurzaamheid en inspiratie.

Het 14ha landgoed is uitermate geschikt voor verschillende buitenactiviteiten, zoals tijdelijke paviljoens,
productpresentaties, rally's, bruiloften en teambuildingactiviteiten.

Golfclinics | Boottochten | Schapendrijven | Schermen | Kookworkshops | Mindfulness
Teambuilding | Galafeesten | Diners | Rally’s | Seizoen fairs | Picknick | BBQ | Foodtrucks

CULINAIR
Voor de hedendaagse gast is ontbijten, lunchen en
dineren meer dan alleen een maaltijd. Het is een
complete beleving en daar speelt ons team graag
op in. Doordat we kwalitatief hoogstaande (streek)
producten gebruiken, presenteren we u met trots het
beste van het pure Brabantse land. De Fairtrade en
biologische producten ontbreken natuurlijk ook niet.
In onze keuken is niets onmogelijk en doen we er
alles aan om aan uw wensen en verwachtingen te
voldoen, zodat u een succesvol culinair verblijf
zult ervaren.

Een greep uit onze mogelijkheden
• Ontbijtbuffet

• Sharing dinner

• Picknick

• Lunchbuffet

• Walking dinner

• Buitenkeuken

• Vergaderbreaks/snacks

• BBQ

• Bier-wijn-frisarrangementen

• Borrelgarnituren

• 3-, 4- en 5-gangen dinner

• Filepakket

ARRANGEMENTEN
Vergaderzaal met daglicht en airconditioning
Per 10 personen gebruik van een subzaal 20m2 (op basis van beschikbaarheid)
Beamer met scherm en 2 flipovers in de plenaire zaal
Onbeperkt gebruik van internet
Notitieblokken, pennen en conferentiekoffer in de plenaire zaal
Personal Meeting Assistant
Onbeperkt koffie en thee in de lounge
Onbeperkt frisdranken en mineraalwaters
Een lekkernij gedurende de meeting
Onbeperkt handfruit en versnaperingen in de lounge
Uitgebreid en gevarieerd lunchbuffet in het restaurant
Sportfaciliteiten: fitness, squash, tennis, driving range en putting green
Ontspanningsfaciliteiten: zwembad en sauna’s
4-gangen diner van de chef
2 consumpties tijdens het diner
Overnachting in een hotelkamer
Uitgebreid ontbijtbuffet

Complete Meeting Package
Het compleet verzorgde vergaderarrangement omvat
alle ingrediënten voor een geslaagde meeting.
Naast dit pakket kunnen wij ook een geheel op maat
gemaakt arrangement aanbieden voor uw meeting
of event.

FACILITEITEN
Restaurant

Wellness

Het restaurant biedt plaats aan 250 gasten, waaronder
een apart exclusief te huren gedeelte voor 70 gasten.
Onze keukenbrigade verzorgt dankzij het gebruik van
kwalitatief hoogstaande Fairtrade en biologische (streek)
producten een culinaire beleving.

Bij het overdekte zwembad bevindt zich een infraroodsauna, een droge sauna met lichttherapie en een stortdouche. Onze masseuse kan u voorzien van een heerlijk
ontspannende massage.

Bar

Sportfaciliteiten

In onze bar kunt u heerlijk genieten van een kopje
koffie bij de open haard. Na een inspannende dag is
het prima vertoeven in onze sfeervolle bar, waar u
gebruik kunt maken van de kranten, magazines
en spellen. De bar is samen met het terras ook
exclusief te reserveren.

In “De Boerderij” bevinden zich een squashbaan en een
professioneel ingerichte fitness met loopbanden, fietsen,
crosstrainer en een cardio wave. Op het landgoed
bevinden zich twee allweather tennisbanen, een beachvolleybalveld, een mini voetbalveld, een driving range
en putting green.

All-inclusive formule voor één- of meerdaagse
zakelijke bijeenkomsten

PLATTEGROND

Storage rooms
Restaurant

Swimmingpool
Wellness

BOARD ROOMS

Restaurant

Driving Range & Tennis Courts

PARKING
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