FC VOLENDAM

Het andere oranje
Brengt bedrijven samen!

HOSPITALITY KRAS STADION

volg fc volendam ook via

INTRODUCTIE

FC VOLENDAM ORGANISEERT HET GRAAG VOOR U!

het kras stadion
‘Een inspirerende omgeving
met uitzicht op het veld’
Een evenement verzorgen kan (bijna) iedereen, maar als
het inspirerend, nét even anders en in een sportieve ambiance
moet zijn, kiest u voor het Kras Stadion!
Nergens anders in de gemeente Edam-Volendam komen business,
sport en vermaak zo bijzonder samen als in de geheel vernieuwde
ruimtes van het Kras Stadion.
Onze evenementmanager Jeroen Boekel denkt graag met u mee bij
het bedenken, regelen en uitvoeren van uw zakelijke of particuliere
bijeenkomst en zorgt dat het uw gasten aan niets ontbreekt.

ONZE MOGELIJKHEDEN

VERGADERINGEN, EVENEMENTEN, CURSUSSEN EN DINERS

ONZE ZALEN
‘Optimaal presteren of feestelijk
genietenin een sportieve ambiance’
De tweede etage van het Kras Stadion biedt, na de recente
verbouwing van de businessruimte, een keur aan multifunctionele
ruimtes voor spraakmakende evenementen, congressen, beurzen,
vergaderingen, feesten en meer.
De ruimtes die hier zijn gerealiseerd variëren in afmetingen en
mogelijkheden en bieden uw bedrijf of gezelschap locaties waar
professionaliteit, passie en prestatie samenkomen. Met 5 zalen en het
restaurant in de Runderkamp Lounge onder één dak biedt het Kras
Stadion volop mogelijkheden voor bijeenkomsten van 2 tot 2.000
personen.
De besloten sfeer van de Mercedes Benz skybox met uitzicht
over het voetbalveld, de exclusiviteit van onze Rabolounge
businessclub ruimtes, de ongekende mogelijkheden die een
combinatie van Orange Lounge en Red Carpet Lounge biedt of de
informele sfeer van het restaurant in de Runderkamp Lounge. Uw
diner, receptie, vergadering, jubileum of feest wordt gegarandeerd
een geweldige ervaring
waar nog lang over nagepraat zal worden.

DE RUNDERKAMP LOUNGE

CULINAIR GENIETEN IN EEN SPORTIEVE AMBIANCE

ONs restaurant
‘Laat u culinair verrassen’
De grootste culinaire verrassing van Volendam vindt
u in Runderkamp Lounge. Op verzoek kan hier op ieder
gewenst moment van de week een 4-gangen menu vol
hoogtepunten worden gepresenteerd, bereid met alleen
de allerbeste ingrediënten uit de regio.
Niels Runderkamp en zijn BRIGADE zoeken de vis dezelfde dag vers
uit op de afslag en selecteren het vlees zorgvuldig uit eigen slagerij.
Uw vergadering, jubileum of feest wordt gegarandeerd een geweldige
ervaring in combinatie met een diner in de Runderkamp Lounge!

businesslounges

mercedes benz-, red carpet- en orange lounge

BUSINESSLOUNGES
‘Flexibel in te delen vergaderzalen
en ruimtes’
In de beiden hoeken van de tweede etage van het
Kras Stadion vindt u een drietal multifunctioneel inzetbare
en exclusieve ruimtes.
Of u nu op zoek bent naar een besloten vergaderzaal, een informele
ontmoetingsruimte of de perfecte locatie om uw productpresentatie,
workshop of feest te geven; hier kan het allemaal.
Bovendien zijn de Red Carpet Lounge en Orange Lounge naar wens
aan elkaar te koppelen, waardoor een informele corner wordt gecreëerd die zowel in formele, als informele setting uw verwachtingen zal
overtreffen!

DE RABOLOUNGE

EVENEMENT ORGANISEREN IN HET KRAS STADION?

DE RABOLOUNGE
‘Uw evenement op een unieke locatie’
De Rabolounge, gevestigd centraal op de tweede
etage van het Kras Stadion, biedt een thuis aan elk
denkbaar evenement, groot en klein.
Van korte workshop tot meerdaags event, de twee
ruimtes van ieder ruim 160m2 bieden vrijwel onbeperkte
mogelijkheden.
Laat uw fantasie de vrije loop en ontdek de mogelijkheden van de
Rabolounge in het Kras Stadion. Benieuwd naar de ongekende
mogelijkheden?
U bent van harte welkom voor een rondleiding!

