Op zoek naar een unieke plek
voor jouw evenement?

Dat kan in de voormalige Rijksluchtvaartschool RLS1957 in het Atrium!
De ruimte is licht, met veel wit en frisse kleuraccenten in blauw, geel en
rood. Een goed bewaard icoon van De Stijl, vlak naast de A28 en met
uitzicht op de luchthaven.

Wat krijg je
•
•
•
•
•

Inspirerende ruimte voor max. 200 personen, dicht bij de stad Groningen
Aparte ruimtes voor bijvoorbeeld workshops
Gratis parkeerplaatsen
Wifi
Advies over bedrijven die de catering, aankleding of technische kant van jouw
evenement kunnen verzorgen.

Let op: de ruimte is bereikbaar met een trap, dus minder geschikt voor invaliden.
Informeer naar prijzen en mogelijkheden.

Legroweg 45A in Eelde, www.rls1957.nl

Vergaderen op dé plek waar piloten vroeger
werden opgeleid?
Even weg van kantoor? Dat kan in de RLS1957! De oude klaslokalen
van piloten zijn omgetoverd tot moderne vergader- en trainingsruimtes. De locatie is goed bereikbaar. Het ligt vlak onder de stad
Groningen, naast de A28 én de luchthaven. Op het terrein zijn voldoende gratis parkeerplekken.

Safirzaal

• Vergaderruimte tot
8 personen
• Wifi
• Flip-over
• Koffie, thee, water
• €12,50 per uur / €40
per dagdeel van 4 uren

Bonanzazaal

• Trainingsruimte tot
14 personen
• Wifi
• Tv-scherm en audio
• Flip-over
• Koffie, thee, water
• €27,50 per uur / €90
per dagdeel van 4 uren

Living Lab

• Luxe presentatieruimte
tot 15 personen
• Wifi
• Multimedia scherm en
geluid
• Flip-over
• Koffie, thee, water
• Prijs op aanvraag

Wij kunnen ook een heerlijke lunch voor je verzorgen (tegen meerprijs).

Contact
Nieuwsgierig naar de plek? Kom
langs en bekijk zelf of jij wil vergaderen of jouw training wil geven in de
RLS1957.
We laten je graag de locatie zien.
Bel +31 592 36 59 10 of mail naar
info@rls1957.nl voor een afspraak.

Legroweg 45A in Eelde, www.rls1957.nl

