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Welkom bij Auberge De Hilver
Een sfeervol hotel in misschien wel het mooiste stukje Brabant.
Een ideale en veelzijdige locatie voor uw zakelijke bijeenkomst.
Persoonlijk, kleinschalig, veelzijdig en smakelijk!
En filevrij bereikbaar!
Wordt het niet weer eens tijd voor een inspirerende heisessie?

onze locatie
één om trots op te zijn!

Onze locatie
Auberge De Hilver is gelegen in misschien wel
het mooiste stukje Brabant!
Landelijk gelegen tussen Tilburg en Eindhoven
en vlakbij de Belgische grens. Eenvoudig en
filevrij bereikbaar.
De omgeving bruist van de mogelijkheden
maar is anderzijds ook een oase van rust en
natuur.

Natuurgebied De Utrecht
Direct vanaf het hotel wandelt of fietst u de
natuur in van Landgoed De Utrecht.
Uitgestrekte heide, bossen en prachtige vennen
vormen een inspirerend decor voor een
momentje “out of the box.”
Aan de rand van de vennen staat een prachtige
uitkijktoren en is er een gezellig Brabants
cafeetje. In den Bockenreyder.

Dorpjes
Typische Brabantse dorpjes als Eersel,
Oisterwijk en Hilvarenbeek zijn op
fietsafstand. Behalve talloze terrasjes kunt u
zich hier ook vermaken in diverse leuke
musea of een excursie naar een van de
bierbrouwerijen of boerderijen.
Ook het safaripark Beekse Bergen is op
fietsafstand. Afrika in één dag.

onze zalen
ruimte voor inspiratie

Onze zalen
Voor een heisessie zou u misschien wel het
beste letterlijk in de hei willen plaatsnemen.
(ook dat kan natuurlijk) Maar zoekt u toch
een sfeervol zaaltje wat compleet is
uitgerust voor uw vergadering of training
dan bieden we een aantal opties:
-

De Utrechtzaal
De Gorp & Roovert zaal
De Annanina’s zaal
Ons café
Een vergaderbungalow

Stuk voor stuk sfeervolle ruimtes die ook te
combineren zijn of in te zetten als sub-zaal.

7m
Gorp &
Roovertzaal
35m2

6m
5m
Annanina’s zaal
30m2

5m

De Utrecht zaal
70m2

Café
85m2

7m

8,5 m
Terras

10 m

De Utrechtzaal
Onze grootste zaal
Deze zaal is op de begane grond gelegen en grenst
aan het terras. De zaal is 70m2 groot en heeft de
volgende capaciteit:
U-vorm:
Carré:
Diner:
Klas:
Cabaret:
Theater:
Receptie:

24 personen
32 personen
50 personen
50 personen
65 personen
85 personen
90 personen

In de zaal is een beamer aanwezig, een scherm en
een flipover. Ook is er muziek en een
aansluitmogelijkheid voor uw eigen muziekdrager
of een microfoon. Er is een Nespresso koffiecorner
aanwezig met koffie, thee, water, en een minibar
met een assortiment frisdranken.

De Gorp & Roovert-zaal
Onze middelgrote zaal
Deze zaal is gelegen op de verdieping van het hotel.
Bereikbaar via één trap.
De zaal is 35 m2 groot en heeft de volgende
capaciteit:
U-vorm:
Carré:
Klas:
Cabaret:
Theater:
Receptie:

10 personen
14 personen
16 personen
18 personen
22 personen
35 personen

In de zaal is een tv-scherm aanwezig en een flipover.
Ook is er muziek aanwezig en een zithoek. Met 3
grote ramen is er voldoende daglicht in de zaal.
Ook hier is een Nespresso koffiecorner aanwezig
met koffie, thee, water, en een minibar met een
assortiment frisdranken.

De Annanina’s zaal
Onze kleinste zaal
Deze zaal is op de begane grond gelegen
en grenst aan een eigen terrasje.
De zaal is 30m2 groot en heeft een vaste
opstelling.
Een grote robuuste tafel biedt plaats aan 8
personen. Uit te breiden tot maximaal 10
personen.
In de zaal is een TV-scherm aanwezig en
een flipover. Ook is er muziek aanwezig en
een kleine Nespresso met koffie, thee, water,
en een minibar met een assortiment
frisdranken.

Overige ruimtes
Naast onze 3 zalen hebben we een sfeervol
café, een bar en restaurant, een hooiberg
met kampvuurplaats en diverse terrassen.
Ook kan een hotelkamer of een bungalow
gebruikt worden als vergaderruimte of
subzaal.
Helemaal out of the box bent u natuurlijk in
de ruimte om het hotel heen. Het prachtige
natuurgebied kent hele mooie plekjes om
even te ontspannen of uw vergadering voort
te zetten in de buitenlucht.
Als u wilt bezorgen we de lunch als een
uitgebreide picknick in het bos.

overnachten
comfortabel de batterij herladen

Overnachten
Auberge De Hilver biedt 20 comfortabele
hotelkamers.
Alle kamers zijn 32 m2 ruim en voorzien van
een luxe badkamer met ligbad, aparte
douche, wastafel en toilet.
De kamers zijn sfeervol ingericht, hebben een
groot TV-scherm en zijn verder voorzien van
al het modern comfort wat u mag
verwachten van een ****hotel.
Natuurlijk is er snel en gratis wifi en een
werkplek om nog even te werken.
De helft van de kamers heeft bovendien een
whirlpool, een elektrisch sfeerhaardje,
zweedse Hästens bedden en een eigen
terrasje.

Nog meer overnachten
Behalve 20 luxe hotelkamers staan er naast het
Auberge De Hilver nog 140 comfortabele
vakantiewoningen.
Deze woningen zijn recentelijk volledig
gerenoveerd en sfeervol ingericht voor 2 tot 10
personen en kunnen ook worden ingezet voor uw
groepsreservering.
Al deze woningen zijn voorzien van een volledig
uitgeruste keuken, een badkamer met bad en
douche, wifi etc. De helft van de woningen
beschikt bovendien over een sauna en een
zonnebank. Er zijn zelfs woningen met een
4persoons jacuzzi in de tuin en houten blokhutjes
met een 2-persoons whirlpool en een
stoomdouchecabine.
In al deze woningen zijn ook voor u de bedden
opgemaakt en er zijn handdoeken aanwezig. En
natuurlijk bent u ook welkom in het restaurant voor
een heerlijk ontbijtje.

ons restaurant
voor brabantse verwennerij

Het restaurant
In het restaurant staat onze keukenbrigade,
onder leiding van Egbert Jansen, klaar om u te
laten proeven van al het lekkers wat de
Brabantse Kempen u te bieden heeft.
Misschien wel de belangrijkste reden waarom u
voor Auberge De Hilver heeft gekozen.
Wij bieden u Brabantse verwennerij voor een
vriendelijke prijs.
Van gezond ontbijt vol verse producten uit de
regio tot een verrassende picknick of lunch en
heerlijke diners.
Van 3-gangen diner tot uitgebreid streekdiner.
En van barbecue tot walking dinner.
We bespreken graag met u welke verwennerij
het best bij uw bijeenkomst past.

arrangementen
brainstormen voor ‘n all-in prijs

Onze vergader-arrangementen
Hier enkele vergaderarrangementen.
Natuurlijk maken we voor u graag een passend voorstel op maat.
Al onze arrangementen zijn inclusief:
zaalhuur, gebruik beamer en flipover, bloknotes, pennen en stiften. Koffie,thee, water,
koekjes en snoepjes. Gratis parkeren en gratis wifi.
4-uurs vergadering
4-uurs vergadering
8-uurs vergadering
8-uurs vergadering
12-uurs vergadering
24 uurs vergadering
32-uurs vergadering

Exclusief lunch
Inclusief lunch
Inclusief lunch en 4-uurs snack
Inclusief lunch, 4-uurs snack en diner
Inclusief lunch, 4 uurs snack en diner
Inclusief lunch, snack, diner,
overnachting in een 1-pers. kamer en ontbijt
Inclusief 2 x lunch, 2 x snack, 1 x diner
overnachting in een 1-pers. Kamer en ontbijt

Prijzen zijn in euro’s, exclusief 9% btw en verblijfsbelasting a € 1,65 p.p.p.n.

€ 21,50
€ 36,50
€ 44,50
€ 69,50
€ 79,50
€ 145,00
€ 175,00

Teambuilding
even lekker buiten spelen

Teambuilding
Is er ruimte in het programma voor wat
ontspanning? Dan biedt Auberge De Hilver
een wel heel uitgebreid scala aan
teambuildingactiviteiten.
Van schapen drijven tot een
tandemtochtje. En van een 4x4 Landrover
tocht tot een compleet
outdoorprogramma.

4x4 Landrover safari
Een stoere rit over de onverharde paden van
de Brabantse Kempen. Per 3 personen
bestuurt u een Landrover. Afhankelijk van
hetgekozen programma rijdt u een landelijke
route en/of over een speciaal 4x4 terrein.
Onderweg worden er teamopdrachten
iutgevoerd.
Duur : 3 uur
Prijsindicatie: € 75,00 per persoon

Hieronder volgen enkele voorbeelden.

Schapen drijven
Een workshop schapen drijven is meer dan
lekker buiten zijn in gezelschap van een kussen
schapen. Het is een les in leiderschap en
communicatie. De schapenhoedster zal u op
luchtige en actieve wijze kennis laten maken
met deze interessante materie.
Duur : 1,5 uur
Prijsindicatie: € 17,50 per persoon

Tandemtochtje
Een rit per fiets of tandem door het prachtige
natuurgebied de Utrecht met bossen, heide en
vennen. Onderweg staat een prachtige
uitkijktoren klaar voor een adembenemend
uitziicht en een erg leuk cafeetje voor een
gezellige borrel.
Duur: 2 uur
Prijsindicatie: € 12,50 per persoon
Elektrische tandem: + € 4,00 per persoon
Uit te breiden met een bezoek aan een
bierbrouwerij, varkenshouderij, een golfclinic of
lunch in een kerktoren.

Kleiduifschieten

Klimmen & toggelen

Laser kleiduifschieten. Op 10 minuten rijden
of 40 minuten fietsen kunt u testen wie het
scherpste ook en het beste reactievermogen heeft.
Duur: 1 uur
Prijsindicatie: € 12,50 per persoon

Lekker actief de hoogte in. Op 2 locaties
bieden we een klim, toggel en abseilprogramma. Eventueel met competitief
karakter. Lekker even pieken in de buitenlucht!
Duur: 2 uur
Prijsindicatie: € 28,50 p.p.

Strijd der Elementen

Golfclinic

Ontdek de kernkwaliteiten binnen uw team
en ga aan de slag met korte doe- denkdurf- en droomopdrachten.
Ook als korte break te reserveren
Duur: 2 of 4 uur
Prijsindicatie: € 37,50 of € 49,50 p.p.

Een lesje golf op misschien wel de mooist
gelegen baan van Brabant. Golfclub Midden
Brabant. Hier zal een pro u afhankelijk van uw
ervaring introduceren in de golfsport of met u
werken aan uw swing.
Duur: 2 of 3 uur
Prijs: € 35 of € 50 p.p.

MVO Expeditie: Save the Planet
Een programma met als thema
DUURZAAMHEID. Red de aarde, in teams
van 8 tot 80personen. Een combinatie van
denk en teamopdrachten. Professioneel
begeleid. Vanaf 20 personen te boeken.
Duur: 2 of 4 uur
Prijsindicatie: € 37,50 of € 49,50 p.p.

En nog heel veel meer……
Kanovaren, mountainbiken, naar een
safaripark, kookworkshops. We hebben
nog veel meer opties waar we u graag
over vertellen. En natuurlijk maken we
graag een programma op maat voor u.

Auberge De Hilver
Westelbeersedijk 6 5087 TK DIESSEN – BAARSCHOT
+31 (0) 13 504 3051
www.aubergedehilver.nl

info@aubergedehilver.nl

