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Hotel De Reiskoffer is gevestigd in een 

voormalig kloosterpand omgeven door bos 

en gelegen in het zuiden van Nederland. 

De nieuwe, moderne inrichting in combinatie 

met de nostalgische uitstraling zal u 

inspireren en verrassen! 

Een ideale locatie voor uw zakelijke 

bijeenkomst, bedrijfsfeest of weekendje weg.

Welkom!

nu & toen



“De Reiskoffer levert maatwerk 

met de juiste inzet van kwaliteit, 

capaciteit, technische middelen 

en zeer goede catering. Maar de 

gastvrijheid en de behulpzaamheid 

van alle medewerkers van De 

Reiskoffer maken onze bijeenkomsten 

pas echt tot een succes! ”
Mw. Van der Vinde – 

Van Oers Accountants

Vergaderzalen
Alle zalen stralen inspiratie uit en vertellen hun eigen verhaal. In 

iedere zaal vindt u een koelkast met frisdrank en bronwater om 

gebruik van te maken en wordt er gedurende de dag verse koffie en 

thee geserveerd. Meerdere zalen beschikken over airconditioning en 

daglicht. In totaal biedt de Reiskoffer 10 verschillende vergaderzalen 

aan met ruimte voor 2 tot 150 personen.

Gastvrij en flexibel
Uw bijeenkomst moet vlekkeloos verlopen. Wij zijn er daarom 

volledig opgericht om alles uit handen te nemen en eventuele 

wijzigingen worden moeiteloos opgevangen.

Vergaderzaal ‘New York’



Hotelkamers
Indien uw bijeenkomst uit meerdere 

dagen bestaat kunt u overnachten 

in één van onze ruime en luxe 56 

hotelkamers. Iedere kamer is uitgerust 

met een werkplek en gratis WiFi. 

De Reiskoffer staat garant voor een 

aangenaam en rustig verblijf omdat 

de kamers zich bevinden in een apart 

gelegen hotelgebouw. De kamers 

zijn tevens voorzien van een ligbad/

douche, mini-bar, eigen terras of balkon.

Diner & borrel
Heerlijk uitgebreid tafelen of 

genieten van een hapje of drankje 

voor en/of na uw vergadering? Onze 

keukenbrigade werkt met ambitie en 

enthousiasme aan eigentijdse, streek- 

en seizoensgebonden gerechten voor 

intieme diners maar ook voor grote 

gezelschappen. Veelal bereid met 

producten uit onze eigen moestuin 

en van de lokale ambachtelijke 

boerderijen. Er zijn meerdere ruimtes 

mogelijk voor uw diner of bijeenkomst 

met een capaciteit variërend van 2 tot 

180 personen.

Ontbijt & lunch
Zowel het ontbijt als de lunch 

worden op een royaal buffet aan u 

gepresenteerd in de sfeervolle kapel.

Hotelkamer ‘Deluxe’ Ontbijt en lunch in de sfeervolle kapel Gerechten met producten uit eigen moestuin

Een ontbijt voor twee 
of een diner voor 180 

personen?



activiteit. De mogelijkheden zijn prak-

tisch eindeloos, van een ontspannen 

rondleiding en proeverij op een wijn-

boerderij tot een wat gewaagder uitje 

zoals ijskarten of skydiven. Of van een 

styling workshop “Kracht door 

Uitstraling” tot een complete voetbal 

experience in een echt voetbalstadion.

Arrangementen
In en rond De Reiskoffer is van alles 

te doen en te beleven, zowel sportief, 

ontspannend als cultureel. U bent lek-

ker weg en kunt er zelf op uit trekken 

maar het is natuurlijk ook fijn wanneer 

alles geregeld is. Kies dan uit één 

van onze vele arrangementen die het 

beste bij u past.

Graag verzorgen wij uw teambuild-

ingsprogramma, workshop of outdoor 

Faciliteiten
U kunt op verschillende manieren 

ontspannen; een wandeling in het 

achtergelegen Pagnevaartbos, maar 

ook in huis in onze wellness ruimte 

met o.a. sauna, Turks stoombad en 

zonnebank. Met een drankje of hapje 

in onze bar of op ons gezellige terras 

en natuurlijk tijdens het ontbijt in de 

sfeervolle authentieke kapel. 

Kijk voor een volledig overzicht van alle arrangementen op www.hoteldereiskoffer.nl

Wellness ruimte in Hotel de Reiskoffer

Skidôme RucphenGolfpark de Turfvaert Rondvlucht vanaf Breda Airport Indoor Skydive Roosendaal

Icekarten Rucphen

Buggyrijden in Effen-Breda



Een presentatie, jubileum, verjaardag, familiediner, condoleance, receptie of 

bruiloft? De Reiskoffer zorgt ervoor om er een perfect verzorgd samenzijn van 

te maken!

Met onder andere een authentieke kapel, een gezellige brasserie, een rustig 

groen terras, een sfeervolle Gelagkamer, 10 zalen, audiovisuele ondersteuning 

en ruime parkeergelegenheid zijn alle voorzieningen aanwezig voor een 

geslaagde dag.

 De kapel in Hotel de Reiskoffer 

Feesten en speciale gelegenheden



Sociaal en milieu
De Reiskoffer draagt haar steentje bij aan een beter milieu 

door allerlei maatregelen te nemen. Zo is bijvoorbeeld 

alle verlichting energiezuinig, zijn er waterbesparingen 

doorgevoerd en werken wij voornamelijk met verse 

producten uit onze eigen moestuin of van de lokale eerlijke 

en hardwerkende boeren uit de omgeving. Dit is slechts een 

greep uit alle acties, maar ons team zal zich te allen tijde 

blijven inspannen om zo de wereld om ons heen mooi te 

houden en een beetje mooier te maken. Het hotel is tevens in 

het bezit van het gouden Green Key certificaat voor duurzaam 

ondernemen. 

Travelduck
Na uw bezoek aan ons hotel, houdt u sowieso één souvenir 

over: de Travelduck! Deze reislustige eendjes gaan de hele 

wereld over en daarvan ontvangen wij de leukste reisfoto’s 

en reisverhalen. Beleef het mee en volg de avonturen van 

Travelduck op onze social media kanalen.

Mag Travelduck ook mee op uw volgende reis? 

 

Green Key is het internationale keurmerk 

voor duurzame bedrijven in de recreatie- 

envrijetijdsbranche en zakelijke markt.  

www.greenkey.nl



Bereikbaarheid
Hotel De Reiskoffer is gelegen in het 

zuiden van Nederland, strategisch 

tussen de steden Rotterdam, Breda en 

Antwerpen. Prima te bereiken vanuit 

België via de A1/E19 en via de A58. 

Voor uw routebeschrijving kijkt u op 

de routeplanner: www.googlemaps.nl
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 Hotel De Reiskoffer

Parkeren
U kunt gratis gebruik maken van de ruim 

100 parkeerplaatsen op het hotelterrein.

Offerte? Vragen?
Wanneer u bij ons een offerte 

aanvraagt, kunt u op werkdagen de 

offerte binnen 4 uur in uw mailbox 

verwachten! Wij staan u uiteraard ook 

graag persoonlijk te woord om u van 

een goed advies te voorzien en rond 

te leiden.

Onze reserveringsafdeling is 

bereikbaar op 0165-316 310 of mail 

naar reserveringen@reiskoffer.nl

Wij horen graag van u!

Volg ons ook op social media

https://www.facebook.com/dereiskoffer
https://twitter.com/reiskoffer
https://www.youtube.com/channel/UCPB66k1aQf6mp5yDQ_MxAaA
https://www.linkedin.com/in/reiskoffer/
https://www.instagram.com/dereiskoffer/


Tot ziens!


