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Welkom in Sanadome
Ontmoet elkaar in het groene hart van Nijmegen. Stap binnen in een vernieuwd 

Sanadome. Acht nieuwe zalen met uitzicht op de prachtige parktuin of fontein.  

In totaal bieden wij u twaalf vergaderzalen, wat zich vertaalt in 1.600 m2  

vergaderruimte inclusief een multifunctionele meeting lounge. Uiteraard van alle 

luxe voorzien. Erkende congresbedrijven bieden gecontroleerde standaardwaar-

den, topkwaliteit en een gegarandeerd hoog serviceniveau. 

• 106 hotelkamers: een overnachting is altijd inclusief ontbijt,  

 toegang Thermen, Sanasport Health Club en WiFi

• Vier restaurants; culinaire keuken met regionale en eerlijke producten

• Private chef kookstudio voor workshops of besloten diner tot twaalf personen

• Sanasport Health Club fitness & fysiotherapie 

• Spa met thermaal water uit eigen bron en Beauty & Wellness behandelingen

HIERDOOR K IEST U VOOR SANADOME

  Alles onder één dak en overal veel daglicht 

  Rustige, bosrijke omgeving

  Persoonlijke aandacht: professionele, flexibele en gastvrije service

  Activiteiten & workshops in Sanadome of in de directe omgeving

  Complete vergaderarrangementen, van alle gemakken voorzien

LOCATIE  & BEREIKBAARHEID

U vindt Sanadome in het groene hart van Nijmegen. Centraal gelegen in het 

midden van het land. Het parkeerterrein biedt royale parkeergelegenheid. 

Met slechts 10 minuten lopen vanaf treinstation Nijmegen Goffert en een 

bushalte voor de deur bieden we een zeer goede bereikbaarheid 

met het openbaar vervoer.
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Ons aanbod 
Wij zijn trots op de prachtige uitbreiding van ons Meeting Center en onze Private 

Chef kookstudio in Sanadome. Ons team Meeting & Events organiseert en ver-

zorgt hier op professionele wijze uw bijeenkomst. Service en kwaliteit staan bij 

ons voorop. We nemen de zorgen graag uit handen, zodat u erop kunt vertrou-

wen dat u een waardevolle bijeenkomst tegemoet gaat.

WAAROM SANADOME MEETING & EVENTS EEN GOEDE KEUZE IS?

• Alles is onder één dak

• Persoonlijke aandacht

• Professionele en gastvrije service

• Activiteiten en workshop zijn in Sanadome of in de directe omgeving

U bent van harte welkom voor een rondleiding. We vertellen u graag meer over 

de mogelijkheden die Sanadome allemaal te bieden heeft.  Geen verzoek is te 

gek en wij denken graag met u mee. 

U kunt ons bereiken per telefoon 024-3597204 

of e-mail meeting@sanadome.nl
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EUROPEES ECOLABEL

In 2010 ontvingen wij het ecolabel van stichting Milieukeur. 

De milieukeurcriteria van het Europees Ecolabel hebben  

betrekking op de gehele levenscyclus van een product of dienst,  

van grondstoffen, energie- en watergebruik tot schadelijke 

stoffen, verpakking en afval. 

DUURZAAM ONDERNEMEN

Voor onze inzet op het gebied van duurzaam ondernemen 

ontvingen we op 6 juli 2017 het duurzame estafettestokje via 

Power2Nijmegen & Green Capital Challenge. 

HEERLIJKE HONING U IT  E IGEN TUIN 

Zes kasten met zo’n veertig- tot zestigduizend bijen per kast  

staan in onze parktuin. De honing die onze stadsbijen 

produceren is te koop in Sanadome en staat dagelijks op het 

ontbijtbuffet en wordt geserveerd bij de koffie breaks.

KLIMAATNEUTRAAL 

Een klimaatneutrale samenleving; wij dragen ons steentje bij door 

veel aandacht te besteden aan duurzaamheid, MVO en energiebe-

sparing. Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Klimaatcoalitie en 

zetten ons in voor een klimaatneutrale samenleving.

ENERGIEBESPARING:  

WAT WE DOEN VOOR EEN BETER MIL IEU

  Energysavers in alle hotelkamers

  100% groene stroom

  Elektriciteit opgewekt door eigen warmtekrachtkoppeling

  Het buitenbad wordt afgesloten met een isolerende deken

Onze duurzame initiatieven
Als grootste wellnessresort in Nijmegen en omgeving zijn we ons bewust van de impact die we hebben op de wereld om ons 

heen. Maatschapelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat bij ons dan ook hoog in het vaandel. In alle onderdelen van onze 

bedrijfsvoering houden we rekening met milieu, veiligheid en maatschappij. We koken, waar mogelijk, met lokale en biologische 

ingrediënten. Uw koffie is gezet met 100% gecertificeerde Arabica bonen van Peeze. 
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Wij begrijpen dat 
lekkere koffie 
belangrijk is. 

Daarom schenken 
wij alleen vers 

gemalen fairtrade 
koffie van Peeze
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Ontmoet 
elkaar in het 
groene hart 

van Nijmegen
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Meeting rooms
Twaalf meeting rooms met daglicht en uitzicht op de prachtige groene parktuin 

of de fontein. Uiteraard van alle luxe voorzien en tot in de puntjes door ons verzorgd. 

Bijzonderheden
  Twaalf meeting rooms waarvan acht op de begane grond en vier op de 1e etage

  Oppervlaktes van 28m2 tot 220m2 

  Alle zalen hebben uitzicht op de groene parktuin of fontein

  Geïntegreerde audiovisuele middelen (Bose sound system, beamer, projectiescherm)

  Airconditioning

  Dimbare verlichting

  Dim out gordijnen

  Alle zalen hebben daglicht

WIFIDAGLICHT AIRCO MINIBAR TERRAS
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Conference rooms
De plenaire zaal in Sanadome biedt ruimte aan 220 gasten. Deze royale 

conference room heeft een flexibele wand en is daardoor te splitsen in twee 

aparte conference rooms. Deze zaal is ruim vier meter hoog. Dit geeft een 

goede akoestiek en uw presentatie is door iedereen goed te zien.

Bijzonderheden
  Plenaire zaal tot 220 personen

  Door middel van een flexibele wand deelbaar in twee zalen 

 van 100m2 en 120m2

  Hoge zaal van 4.20 meter; iedereen heeft goed zicht 

 Fijne akoestiek

  Audiovisuele middelen op aanvraag

WIFI AIRCOCAPACITEIT M2

220 220
8
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Succesvolle
conferenties  
en seminars  
tot in de  
puntjes  
verzorgd
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Inspirerend  
vergaderen 
in een luxe 
ambiance



Boardrooms
Twee Boardrooms met grote ovale tafels, luxe vergaderfauteuils en 

geïntegreerde audiovisuele middelen. Beide Boardrooms bieden uw gasten 

een vergaderlocatie waar het u aan niets ontbreekt. Boardroom 1 bevindt zich 

op de begane grond en biedt ruimte voor twaalf personen. Wanneer het tijd is 

voor een break, loopt u via de openslaande deuren rechtstreeks naar het  

terras voor bijvoorbeeld een lunch of koffie break in de zon. Op de 1e etage 

vindt u Boardroom 2, geschikt voor tien personen. 

Bijzonderheden
  Verstelbare comfortabele vergaderfauteuils

  Geïntegreerde audiovisuele middelen

  Power sockets geïntegreerd in de vergadertafel

  Verduisterende gordijnen 

  Minibar met gekoelde dranken

  Bose sound system

BOARDROOM 2 
CAPACITEIT
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BOARDROOM 1 
CAPACITEIT
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M2

35

M2

55

DAGLICHT

DAGLICHT WIFI

WIFI

AIRCO
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TERRAS
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De perfecte 
locatie voor 
informele 
invulling 
in uw 
programma
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CAPACITEIT

220
DAGLICHT WIFI AIRCO

1212

M2

340

Meeting lounge & serre
Centraal gelegen tussen de meeting rooms op de begane grond vindt  

u de meeting lounge. De sfeervolle ruimte met een oppervlakte van maar  

liefst 340m2 biedt een prachtige ambiance voor de informele invulling in 

uw programma. De meeting lounge is multifunctioneel; u kunt werken aan 

de hoge vergadertafels, nieuwe energie opdoen na een vergadering of relaxen 

in een van de loungehoeken. 

De aangrenzende serre is gezellig ingericht en haalt het buitengevoel 

naar binnen. Met een rechtstreekse deur naar buiten is dit de perfecte 

locatie voor uw break. 

Bijzonderheden
  Royale ruimte voor pauzes

  Sfeervolle zitjes ‘in het groen’

  Mobiel werken

  Koffiecorner met Peeze: 100% gecertificeerde Arabica koffie

TERRAS WERKPLEK

De perfecte 
locatie voor 
informele 
invulling 
in uw 
programma
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Het leukste is dat u als gast zelf bepaalt hoe interactief 

de Private chef ervaring wordt. Denk bijvoorbeeld aan een 

informele netwerkborrel met hapjes, een speciaal familiediner 

of teambuilding met uitleg over de gerechten die de Private chef 

voor u maakt. Met alles wat u ziet en leert kunt u vervolgens 

thuis de show stelen, want de recepten van de gerechten die u 

eet, krijgt u mee naar huis. Dat kan ook prima, want alle gerechten 

worden bereid met apparatuur die ook bij u thuis staat. 

Bijzonderheden
  Kookstudio met airconditioning

  Originele, culinaire ervaring

  Begeleiding van een Private chef

  Vergaderen terwijl de Private chef voor u kookt

  Informele setting

  Workshops

  Recepten krijgt u mee naar huis

  Private dining

CAPACITEIT

12
M2

70
DAGLICHT WIFI AIRCO

GA NAAR WWW.SANADOME.NL/PRIVATE-CHEF VOOR HET MEEST ACTUELE AANBOD LUNCHES, DINERS 

EN WORKSHOPS. K IJK VOOR EEN OVERZICHT VAN DE VERGADERARRANGEMENTEN OP PAGINA 26.

VEGETARISCH

VEGAN

PRIVATE CHEF TERRAS

Private chef kookstudio
De Private chef kookstudio is misschien wel het mooiste onderdeel van onze vergaderlocatie. Want wat is het een prachtige 

locatie voor een lunch, diner of borrel. Een smaakvolle en onbezorgde dag onder begeleiding van uw eigen Private chef.  
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Vergaderen 
aan de 

keukentafel 
met uw eigen 

privé kok
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Voor een 
besloten diner, 
een toast aan 

de privé bar 
of borrel bij de  

open haard
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Ninety private restaurant
Met een sfeervolle open haard, privé bar en openslaande deuren naar 

het terras is Ninety bij uitstek geschikt voor een besloten diner, receptie 

of borrel. Het is prettig dat u op een sfeervolle locatie bij elkaar kunt komen. 

Bijzonderheden
  Ninety is exclusief te reserveren

  Privé bar

  Lounge met open haard

  Openslaande deuren naar het terras

CAPACITEIT

150
WIFI

1716

BAR VEGETARISCH

VEGAN

TERRAS M2

235
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Restaurant Flow
Culinaire specialiteiten uit de internationale keuken. U kunt hier dagelijks 

lunchen en à la carte dineren. Of geniet op vrijdag en zaterdag onbeperkt van 

het Flavours of the world buffet. Een heerlijke start van de dag maakt u met het 

uitgebreide ontbijtbuffet in de gemoedelijke ambiance van restaurant Flow.

Club Lounge & bar Flow
Midden in de levendige en gezellige sfeer van aankomende en vertrekkende 

gasten vindt u de Club Lounge en Bar. Geniet van een aperitief, cocktail of 

een goed glas wijn bij de open haard. 

Bijzonderheden
  Luxe en uitgebreid ontbijtbuffet

  Geïntegreerd lunchbuffet

  Gezellig borrelen aan de bar

  Stijlvol en culinair dineren

  Lokale en biologische ingrediënten

  Vegetarisch en vegan

  Peeze: 100% gecertificeerde Arabica koffie

CAPACITEIT

80
WIFI VEGETARISCH

VEGAN

BAR TERRAS
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Waar mogelijk 
koken we met 
biologische 
en lokale 
ingrediënten 



2020

96 Deluxe en 
10 Superior 
hotelkamers 
met uitzicht 
op parktuin 

of fontein
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Hotelkamers
Kom overnachten en ontspannen in 4-sterren Superior hotel Sanadome 

in Nijmegen. Een overnachting is altijd inclusief uitgebreid ontbijtbuffet,

toegang tot de Thermen en Sanasport Health Club.

Bijzonderheden
  Altijd inclusief uitgebreid ontbijtbuffet

  Alle Superior hotelkamers hebben airconditioning

  Alle Deluxe hotelkamers hebben een balkon

  Uitzicht op parktuin of fontein 

  Toegang tot de Thermen

  Toegang tot Sanasport Health Club

  Gratis WiFi in het hele hotel

20

WIFI KLUISJEMINIBAR ROOMSERVICE
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Thermen
In alle baden in de Thermen stroomt water uit onze eigen zoet-waterbron en 

Thermaal zoutwaterbron. Naast het ontspannende en zuiverende effect heeft 

Thermaal water een verzachtende werking en positief effect op spieren en 

gewrichten. In de Thermen is het dragen van badkleding altijd verplicht. 

Bijzonderheden
  Het dragen van badkleding is altijd verplicht

  Dagelijks geopend van 09.00 - 23.30 uur

  Lunch, diner of koffie met gebak in één van de twee spa restaurants

  Groot aanbod aan ontspannende behandelingen.

  Spa restaurant Marina

 Spa lounge restaurant Breeze

BADKLEDING 
VERPLICHT 365 DAGEN 

22

RESTAURANTS ZONNEWEIDE

OPEN



22 232322

Ontspan in 
aangenaam 
warm Thermaal 
water uit eigen 
bronnen
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Begane grond Dag-
licht

WiFi * Audio
visueel

M2 Theater U-vorm Cabaret School Carré Diner 1 
dag
deel

2 
dag

delen

3 
dag

delen

1  |  Meeting room 1 80 45 20 24 20 24 - € 250 € 350 € 400

2  |  Meeting room 2 80 45 20 24 20 24 - € 250 € 350 € 400

3  |  Meeting room 3 35 25 10 16 8 12 - € 175 € 225 € 275

4  |  Meeting room 4 35 25 10 16 8 12 - € 175 € 225 € 275

5  |  Meeting room 5 35 25 10 16 8 12 - € 175 € 225 € 275

6  |  Meeting room 6 80 45 20 24 20 24 - € 250 € 350 € 400

7  |  Meeting room 7 80 45 20 24 20 24 - € 250 € 350 € 400

8  |  Private chef - 70 - - - - 12 12 voorstel op aanvraag

9  |  Boardroom 1 55 - - - - 12 - € 250 € 350 € 400

10  |  Meeting Lounge - 285

11  |  Serre - 55

Ninety Private 
restaurant

- 235 90 voorstel op aanvraag

Overzicht vergaderzalen
Onderstaand vindt u het overzicht van onze vergaderzalen. Combineer uw vergaderzaal naar keuze met een 

aantrekkelijk vergaderarrangement. De vergaderarrangementen vindt u op pagina 26.

aantal personen
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1e verdieping Dag-
licht

WiFi * Audio
visueel

M2 Theater U-vorm Cabaret School Carré Diner 1 
dag
deel

2 
dag

delen

3 
dag

delen

1  |  Conference room 1 100 100 28 52 28 32 - € 250 € 350 € 450

2  |  Conference room 2 120 120 28 60 34 32 - € 250 € 350 € 450

3  |  Conference room 1&2 220 220 40 112 62 56 - € 500 € 650 € 800

7  |  Boardroom 4 35 - - - - 10 - € 200 € 300 € 350

8  |  Meeting room 5 28 15 10 8 8 10 - € 100 € 150 € 200

9  |  Meeting room 6 55 45 20 24 20 24 - € 200 € 300 € 350

   

BEGANE GROND: 1E VERDIEP ING:

aantal personen
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Private chef arrangementen
4 uur 

+ lunch
€ 60,00

4 uur 
+ diner
€ 90,00

4 uur
+ lunch 
& diner 

€110,00

8 uur 
+ lunch 
€ 75,00

12 uur
+ lunch 
& diner

€ 140,00

Eenmalige kosten voor de huur van de Private chef ruimte + €100 + €100 + €100 + €150 + €200

Presentatiemogelijkheid op LCD scherm

Flipover met papier en stiften

WiFi

Parkeren

Gezonde en zoete hapjes gedurende de dag

Onbeperkt vers gemalen koffiesoorten en thee van Peeze

Onbeperkt water uit eigen bron in de vergaderzaal; still en sparkling

Luxe lunch onder begeleiding van de Private chef met verse vruchtensappen en melk

Luxe 4-gangen diner onder begeleiding van de Private chef

Overzicht vergaderarrangementen
Onderstaand vindt u het overzicht van onze compleet verzorgde vergaderarrangementen. Genoemde prijzen zijn inclusief BTW, 

exclusief zaalhuur. Combineer uw vergaderarrangement met een vergaderzaal naar keuze.  

Een overzicht van alle vergaderzalen vindt u op pagina 24 en 25.

Vergaderen aan de Private chef keukentafel
Op zoek naar een inspirerende ruimte voor een informeel overleg in een verrassende, ongedwongen culinaire setting? Dat kan aan 

de keukentafel van de Private chef kookstudio! De grote tafel biedt plaats voor twaalf personen. Ook is het mogelijk om mee te 

helpen met het bereiden van uw eigen lunch en diner. We vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn.

Vergaderarrangementen
4 uur

€ 18,00

4 uur 
+ lunch
€ 37,00

4 uur 
+ diner
€ 55,00

4 uur 
+ lunch 
& diner
€ 74,00

8 uur
€ 44,50

12 uur 
€ 82,00

24 uur 
€ 217,00

32 uur 
€ 257,00

56 uur
€ 459,00

Geïntegreerde beamer en projectiescherm 

Bose sound system voor optimaal geluid tijdens de presentatie

Wifi

Flipover met papier en stiften

Officekit met kantoorbenodigdheden

Blocknotes, pennen en mintjes

Onbeperkt vers gemalen koffiesoorten van Peeze in Meeting Lounge

Onbeperkt water uit eigen bron in de vergaderzaal; still en sparkling

Ochtend en/of middag snack

Parkeren

Uitgebreid lunchbuffet met verse en lokale ingrediënten

3-gangen diner à la Chef inclusief een kopje koffie/thee

1 Overnachting in een Deluxe hotelkamer, o.b.v. 1-persoons gebruik

2 Overnachtingen in een Deluxe hotelkamer, o.b.v. 1-persoons gebruik

2e dag 8-uurs arrangement

2e dag 12-uurs arrangement, 3e dag 8-uurs arrangement 

Prijs p.p.

Dranken worden berekend op basis van nacalculatie 
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Complete
arrangementen
voor een
geheel 
verzorgde dag
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L E T ’ S  M E E T  I N  B A L A N C E

Sanadome Hotel & Spa Nijmegen

Weg door Jonkerbos 90 

6532 SZ Nijmegen

www.sanadome.nl

Mail: meeting@sanadome.nl

Tel: 024 - 359 72 04 

Prijswijzigingen en  

drukfouten voorbehouden.  

© Meeting & events brochure 2021.


