


U VOELT ZICH SNEL THUIS

ONTMOETING, ONTWIKKELING EN ONTSPANNING
Hotel Ernst Sillem Hoeve is een unieke vergaderloca
tie in de bosrijke omgeving van de Lage Vuursche. 
Het hotel, een voormalig koetshuis uit 1880, is sinds 
1926 een huis van ontmoeting waar persoonlijke ont
wikkeling en ontspanning in een groene omgeving 
centraal staan. Uw zakelijke meeting of training op 
onze unieke locatie krijgt hierdoor een ontspannen 
en persoonlijk karakter. Onze medewerkers stemmen 
alles zo optimaal mogelijk met u af. Wat uw wensen 
ook zijn, onze dienstverlening en service zijn op maat.

KWALITEIT EN SERVICE OP HOOG NIVEAU
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Zo hebben 
onze 20 vergaderzalen een unieke uitstraling met oog 
voor sfeer en techniek. De ruimtes variëren van 12 tot 
165 m2 en zijn geschikt voor groepen tot 175 perso
nen. Daarnaast beschikken wij over 85 hotelkamers, 
een restaurant, 2 bars, een binnenzwembad met in
fraroodsauna en een fitnessruimte. Hotel Ernst Sillem 
Hoeve is geclassificeerd met 5 vergaderhamers en  
4 hotelsterren. U kunt dan ook kwaliteit en continuï
teit van ons verwachten.

PERSOONLIJK EN BETROKKEN
Door onze betrokkenheid en persoonlijke benadering 
onderscheiden wij ons. Wij geven onze gasten het ge
voel thuis te zijn in onze stijlvolle accommodatie, waar
in de grandeur uit het verleden gecombineerd wordt 
met de faciliteiten van nu. U als trainer, deelnemer of 
hotelgast staat centraal. Bij Hotel Ernst  Sillem Hoeve 
creëren we meerwaarde en doen we er alles aan om 
u te verrassen. Het garanderen van een positieve be
leving staat bij ons al meer dan 90 jaar centraal.

MVO ZIT IN ONS DNA
Hotel Ernst Sillem Hoeve is onderdeel van YMCA 
Nederland. De YMCA is een algemeen nut beogende 
instelling (ANBI) en heeft het certificaat Erkend Goed 
Doel. De YMCA houdt zich bezig met het uitvoeren 
van maatschappelijke activiteiten op het gebied van 
jeugd en jongerenwerk en vakantiekampen voor kin
deren met een hulpvraag. Door uw bijeenkomsten bij 
ons te organiseren ondersteunt u dit belangrijke werk, 
want een groot deel van het rendement van de Ernst 
Sillem Hoeve wordt gebruikt om deze activiteiten te 
financieren. Verder zijn wij in het bezit van de Gouden 
Green Key waarmee wij aan de hoogste eisen van het 
milieukeurmerk voldoen.



VERGADERARRANGEMENTEN OP MAAT
U weet vaak precies wat u voor ogen heeft met een 
meeting of zakelijk evenement. Wij helpen u graag 
in de voorbereiding en realisatie van een op maat 
gemaakte en veelzijdige bijeenkomst. Extra ruimtes 
nodig voor werkoverleg? Geen probleem. Tussentijds 
uw zaalopstelling veranderen? Wij helpen u graag!

FLEXIBILITEIT ALS FUNDAMENT
Als gast van Hotel Ernst Sillem Hoeve kunt u rekenen 
op een persoonlijke benadering, gratis parkeren, 
ruime zalen om in te werken en een supersnelle 
gratis wifiverbinding via glasvezel. Niet alleen sfeer, 
comfort en authenticiteit typeren de locatie, ook 
de veelzijdigheid en flexibiliteit vormen herkenbare 
factoren. 

UNIEKE UITSTRALING
Iedere vergaderruimte heeft haar eigen uitstraling en 
we richten deze altijd volledig naar uw wensen in. 
Daarbij is er aandacht voor comfortabele stoelen, het 
gebruik van beamers en het plaatsen van flipovers. 
Het verzorgen van de benodigde audiovisuele 
middelen kunt u gerust aan onze technische dienst 
over laten. Verder beschikken alle vergaderruimtes 
over airconditioning en u kunt de klimaatbeheersing 
eenvoudig zelf regelen.

INSPIREREND VERGADEREN



U HOEFT NIET NAAR HUIS

COMFORT- EN BUSINESSKAMERS
Bij Hotel Ernst Sillem kunt u zich helemaal focussen 
op uw bijeenkomst en het doel van de meeting.  
U hoeft namelijk niet naar huis en kunt blijven  
overnachten in één van onze 85 comfortabele  
hotel kamers****. U heeft de keuze uit comfort  
en businesskamers en de bruidssuite. Tevens hebben 
we een kamer die  geschikt is voor mindervaliden. 

ZWEMBAD EN SAUNA
Na een drukke dag is er tijd voor ontspanning. Maak 
gebruik van de infraroodsauna, neem een duik in 
het zwembad of neem de tijd om culinair te genie
ten in ons restaurant met uitzicht op ons sfeervolle 
park. Sluit de avond als team af bij de openhaard in  
bar Rexdaelder, waar onze barmedewerker u graag 
verwent met een hapje en een drankje.

KOM VOOROVERNACHTEN
Voorkom stress in de file en kom de avond voor uw 
meeting of training bij ons voorovernachten. Start 
rustig uw dag op en geniet, voordat uw bijeenkomst 
begint, van ons uitgebreide ontbijtbuffet. Voorover
nachten kan tegen een aantrekkelijk tarief. Wat 
uw behoeften ook zijn: bij Hotel Ernst Sillem Hoeve 
komt u tot rust.



LAAT U CULINAIR VERRASSEN

VELE CULINAIRE MOGELIJKHEDEN
In restaurant Rexdaelder, met uitzicht op het schitte
rende park, verzorgen wij ‘s middags een verrassend 
lunchbuffet met live cooking. In de open keuken 
wordt door de koks op steen gekookt. Zij maken 
ter plekke uw gerechtjes klaar. ’s Avonds begint u 
met een aperitief in de gezellige bar Rexdaelder 
met sfeervolle openhaard. Hierna nodigen wij uw 
gezelschap uit voor een 3gangen à la carte diner 
in ons restaurant. U heeft de keuze uit 6 voor en 
hoofd gerechten. Een variatie aan desserts serveren 
wij vanaf het Coolspot buffet. Of kiest u liever voor 
shared dining waar u met uw gezelschap diverse 
culinaire voor en hoofdgerechtjes deelt?
Laat uw wensen weten! Onze chefkok Ronald 
Hansman maakt graag lunches, diners, hapjes 
en buffetten op maat rekening houdend met uw 
 voedingswensen.

EXCLUSIVITEIT
Heeft u een meeting met meer dan 30 personen dan 
bieden wij u de mogelijkheid om exclusief het Koets
huis of Wagenzaal met aangrenzende bar de Ruif te 
reserveren. U kunt hier met uw gezelschap exclusief 
lunchen, borrelen en gebruikmaken van een diner
buffet. Heeft u voorkeur voor private dining?  
We hebben hiervoor diverse sfeervolle ruimtes. 
Onze medewerkers gaan graag met u in gesprek  
om uw wensen op maat te realiseren.

ENERGY BREAK
Onze twee koffielounges zijn vrij te gebruiken als 
ontmoetingspunt voor uw groep. ’s Ochtends ont
vangen wij u met een zoete lekkernij. Gedurende uw 
 meeting en tijdens pauzes kunnen uw deelnemers 
op hun eigen moment van deze faciliteiten gebruik 
maken. In de middag zorgen wij voor een energy 
break met gezonde en zoete lekkernijen en huis
gemaakt fruitwater.



SAMEN ENERGIE OPDOEN

OUTDOOR BREAK
In ons park bieden wij verschillende outdoor en 
sport activiteiten aan, die in het teken staan van 
teambuilding, plezier en ontspanning. Leer op een 
 humoristische wijze communiceren door schapen 
te drijven, werk aan uw team door samen buiten 
te  koken of beoefen yoga om vanuit de rust zaken 
vanuit een  ander perspectief te bekijken.

VERGADEREN IN DE BUITENLUCHT
Geef uw meeting nieuwe energie en verander de 
mindset van uw groep door buiten te vergaderen. 
De groene omgeving van Hotel Ernst Sillem Hoeve 
leent zich uitstekend voor een sessie in de buiten
lucht.  Onder onze prachtige oude bomen wordt uw 
team geïnspireerd en is er ruimte voor creativiteit en 
innovatieve ideeën.

EVENTS IN ONS PARK
Ons 7 hectare tellende park is de ideale setting voor 
een uniek event. Ooit gedacht aan een diner in een 
tipi? Geef een event onder de sterrenhemel of geniet 
na uw meeting van een zomerse barbecue. Wij den
ken graag met u mee welke mogelijkheden in uw 
programma passen en hebben oog voor de details 
die uw event tot een succes maken.

FEESTEN OP MAAT
Naast zakelijke bijeenkomsten kunt u in het week
end in ons hotel terecht voor bedrijfsfeesten met  
een capaciteit van 40 tot 250 personen. Ieder feest  
is uniek! Vraag eens naar de mogelijkheden om 
exclusief gebruik te maken van onze locatie.



UTRECHT

AMERSFOORT

Soestdijkerweg 10b  Lage Vuursche 

3734 MH Den Dolder    T 035 666 85 41  

reserveringen@esh.nl    www.esh.nl 

Hotel Ernst Sillem Hoeve is centraal gelegen en goed 
 bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer. 

Via de A1, A27 en A28 rijdt u eenvoudig via de N234 
ons terrein op, waar u gratis kunt parkeren. Met de 
trein reist u vanaf Utrecht Centraal en Amersfoort 
makkelijk naar station Den Dolder. Hier kunt u met 
buslijn 59 uitstappen bij halte Ernst Sillem Hoeve.
Als zakelijke gast kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 
08.00  10.00 uur en 16.30 – 17.30 uur gebruik maken 
van onze gratis shuttle, die rijdt van en naar station  
Den Dolder. Graag bellen bij aankomst.

CENTRAAL GELEGEN EN GOED BEREIKBAAR


