Hotel Landgoed
Zonheuvel

De vier gebouwen
Paviljoen
Het hoofdgebouw van Landgoed
Zonheuvel. Naast het hotel en het
restaurant vindt u hier een groot aanbod
aan verschillende zalen voor 2 – 500
personen, voor zowel privé als zakelijke
doeleinden.

Maarten Maartenshuis

H

otel Landgoed Zonheuvel is schitterend gelegen in het Nationaal Park Utrechtse
Heuvelrug in de Kaapse Bossen van Doorn. Voor zowel zakelijke als privé doeleinden, is Landgoed Zonheuvel een unieke ervaring. Bekijk onze ongekende
congres, culinaire, ontspannende en sportieve outdoor mogelijkheden. Met onze
prachtige ligging op de Utrechtse Heuvelrug verblijft u niet alleen in één van Nederlands
duurzaamste hotels maar ook op een uniek landgoed met een rijke historie.

Duurzaam is gewoon doen
Landgoed Zonheuvel is een klimaat neutrale locatie en is in bezit van Green Key
Goud. Grijs water circuit voor toiletten,
fair trade en biologische producten en
duurzaam ingerichte hotelkamers. Ook
heeft Landgoed Zonheuvel een eigen biologische moestuin waar fruit, groenten en
kruiden worden geteeld voor het gebruik
in de keuken. Bekijk onze website voor al
onze duurzaame initiatieven.

Het Maarten Maartenshuis is het voormalige woonhuis van schrijver / dichter
Maarten Maartens. Nu biedt dit pronkstuk
van Landgoed Zonheuvel 8 vergaderzalen,
waaronder 3 stijlzalen. De tuinen aan de
voor- en achterzijde zijn een geweldig
decor voor het organiseren van o.a. fairs,
markten en andere evenementen. Tevens
is het een officiële trouwlocatie en geschikt voor jubilea.

Koetshuis
Het Koetshuis werd vroeger gebruikt als
woonhuis voor de butler en chauffeur van
Maarten Maartens en herbergde de stallen. Tegenwoordig zijn in het Koetshuis 7
vergaderzalen en 4 subruimtes gehuisvest.

Lodges
De Lodges zijn geschikt voor wie in volledige privacy wil vergaderen of trainen.
Lodge 2 bevat tevens een schitterend terras achter de openslaande deuren van de
zaal, aangrenzend aan het bos. Daardoor
een uitstekend startpunt voor outdoor
activiteiten.

In- en outdoor

Terras

Landgoed Zonheuvel bestaat maar liefst uit 47
ha bosgebied. Het is een prima start voor uw
wandeling, in- en outdoor activiteiten, evenement of bedrijfsuitje in Nationaal Park Utrechtse
Heuvelrug. Wij hebben een groot netwerk met
kwalitatieve activiteitenbureaus. Van vergaderbreaks tot complete dagvullende activiteiten, wij
vernemen graag uw wensen en doelstellingen.

Naast het restaurant hebben wij een mooi terras met uitzicht op de vijver, Kaapse
Bossen en het Maarten Maartenshuis. Ideale locatie voor een heerlijk diner, barbecue of
een gezellige borrel. Ook voor een kopje koffie met appeltaart tijdens uw wandeling of
fietstocht bent u van harte welkom.

Eten, drinken en overnachten
Restaurant
Het restaurant van Landgoed Zonheuvel is gevestigd in het Paviljoengebouw.
Van een ontbijt, lunch, diner voor twee tot en met vijfhonderd gasten.
Zelfs voor grote gezelschappen hebben wij à la carte mogelijkheden.
Onze chef-kok heeft prachtige menu’s vol culinaire verrassingen voor u in petto.

Bar
De bar van Landgoed Zonheuvel is in
2015 geheel in het nieuw gestoken.
Modern, gezellig, sfeervol en natuurlijk
een keur aan lekkere drankjes en hapjes.

Culinair@theCastle
Met uw eigen gezelschap exclusief
dineren in het Maarten Maartenshuis?
Inspiratie voor de gerechten komen
rechtstreeks uit het originele kookboek
van Maarten Maartens. Aan uw eigen
Culinair@theCastle diner kunt u optionele
activiteiten toevoegen om de avond nog
unieker te maken.

Hotel

Vergaderzalen

Landgoed Zonheuvel is een uitstekende
start voor een dagje uit, zakelijke meeting,
attracties, wandel- en fietstochten in Doorn,
Utrechtse Heuvelrug, Utrecht, Zeist, Wijk bij
Duurstede en Amersfoort. Het hotel biedt
110 moderne hotelkamers. Alle hotelkamers
hebben uitzicht op het omringende natuurschoon en zijn voorzien van douche, toilet,
wekkerradio, kluisje, tv, telefoon en gratis
wifi internet.

Landgoed Zonheuvel biedt 33 vergaderzalen in haar 4 gebouwen: Maarten Maartenshuis, Paviljoen, Koetshuis en Lodges.
Elk gebouw heeft zalen met zijn eigen
stijl, uitzicht en faciliteiten.

Landgoed Zonheuvel
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn

Contact en route

Bijeenkomsten en zakelijke reserveringen:
reserveringen@landgoedzonheuvel.nl
T. +31 (0)343 47 35 50
Hotel en reserveren restaurant:
receptie@landgoedzonheuvel.nl
T. +31 (0)343 47 35 00

VVV informatiepunt op
Landgoed Zonheuvel

Openingstijden bar
Maandag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag

Bewoners en bezoekers kunnen 7 dagen
in de week op Landgoed Zonheuvel
terecht voor brochures, evenementeninformatie, fiets- en wandelroutes en
ander tips. Bekijk onze ‘er op uit’ pagina
op landgoedzonheuvel.nl.

: 16.30 – 24.00 uur
: 17.00 – 24.00 uur
: 17.00 – 23.00 uur

Openingstijden restaurant,
terras en VVV
Alle dagen: 07.00 uur – 21.30 uur
www.facebook.com/Zonheuvel

Meeting, congres en event

http://.twitter.com/zonheuvel

Zalen
Zalen Paviljoen

U-vorm

Zalen Lodges

U-vorm

Bereikbaarheid

Congreszaal (504m2)

-

Lodge 1 (72m2)

16

J.F. Bordewijk (110m2)

26

Lodge 2 (91m2)

16

Maarten Maartens (88m2)

24

Annie M.G. Schmidtzaal (65m2)

20

Zalen Maarten Maartenshuis U-vorm

L. van Deysselzaal (45m2)

14

Bordeskamer (30m2)

10

Landgoed Zonheuvel ligt in het midden van het land en op slechts 5 minuten rijden van
de A12. Van station Driebergen-Zeist zijn wij goed bereikbaar met de shuttle service op
biogas die te reserveren is via ikreisgroen.nl. Tevens beschikken wij over een ruime en
gratis parkeergelegenheid met elektrische oplaadplaatsen voor auto’s. Uw fiets kunt u
stallen in onze afsluitbare fietsenstalling met oplaadmogelijkheden.

Multatulizaal (44m2)

14

Italiaanse kamer (60m2)

14

Muziekkamer (56m2)

6

Zalen Koetshuis

U-vorm

Porseleinkamer (60m2)

14

Victoria (70m2)

20

Grote zaal (120m2)

30

Landauer (36m2)

12

Westerkamer (42m2)

14

Oranjerie (48m2)

14

Oosterkamer (30m2)

8

Congreszaal

Cabriolet (66m2)

20

Panoramakamer (36m2)

6

Uniek op de Utrechtse Heuvelrug is onze congreszaal met een totale oppervlakte van
504 m2, te splitsen in 3 aparte zalen. Met een capaciteit van maximaal 500 personen,
heeft Landgoed Zonheuvel een van de grootste zalen in de omgeving. In augustus
2016 heeft onze congreszaal een metamorfose ondergaan.

Tilbury (77m2)

24

Kapsjees (46m2)

12

Buggy (60m2)

16

Maatwerk is het sleutelwoord:
reserveringen@landgoedzonheuvel.nl
T. +31 (0)343 47 35 50

Duurzame gastvrijheid op de
Utrechtse Heuvelrug
gratis

Stichting SBI
De stichting SBI, eigenaar van Landgoed Zonheuvel, staat voor samenwerking, bezinning
en inspiratie. Voor meer informatie gaat u naar: www.stichtingsbi.nl.

Amersfoortseweg 98 – 3941 EP Doorn – 0343-473500
receptie@landgoedzonheuvel.nl – www.landgoedzonheuvel.nl
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