BRAIN BREAKS MENU
Haal meer uit uw meeting.
Verrijk uw vergaderarrangement met een Brain Break.
8-UURS VERGADERARRANGEMENT
• Onbeperkt koffie, thee, (fruit)water en
viennoiserie op buffet
• Water in de zaal

• Zaal met flipover, beamer en scherm
• Brainfood in de zaal
• Lunchbuffet

max.
30 min.

BrainBreak =

Onderstaande items zijn als supplement te boeken bij het vergaderarrangement.

Haka Break: samen gáán

≤ 20 pers.

De Haka Brain Break is een energizer ter onderbreking van een
vergadering of als kick-off van de dag. De nadruk ligt op bewegen.
Onder begeleiding van een Haka professional worden een aantal
krachtige en dynamische stukken uit de beroemde ‘Ka Mate’ haka
geoefend tot de deelnemers helemaal zijn opgepept.

≤ 10 pers.

(= 1 instructrice)

vanaf

€100
Vanaf 11 deelnemers komt
er een instructrice bij.
Meer dan 10 personen?
Prijs op aanvraag.

vanaf

€250
Meer dan 20 personen?
Prijs op aanvraag.

Yoga Break: innerlijke rust
De Yoga Brain Break is er in twee verschillende uitvoeringen:
1. In een ‘Back to body’ sessie keren de deelnemers zich naar binnen toe. Er worden onder
begeleiding van een Yoga instructrice, in een zachte flow, verschillende houdingen
aangenomen met tussenpozen, om te voelen wat er in het lichaam gebeurt.
2. De ‘Calm the mind’ sessie begint met een 10 min meditatie om bewust te
worden van ademhaling en gedachten en deze tot rust te laten komen.
Vervolgens worden er verschillende ‘asanas’ beoefend om het hoofd verder
te kalmeren en het lichaam meer te voelen.

Onze chefs bereiden verschillende gezonde hapjes
en drankjes, boordevol ‘langzame suikers’.

r

Brainfood:
• Verhoogt uw concentratie
• Zorgt voor een evenwichtige op- en afname
van energie
• Is rijk aan gezonde voedingsstoffen
• Biedt de perfecte balans tussen energizers
en maaltijden

BrainBreak + BrainFood

tie
= Uiterste concentray

Balloon Break: creativiteit
Tijdens de Balloon Break leren de deelnemers een aantal
figuren maken onder begeleiding van een professionele
ballonartiest.
Stap voor stap worden de figuren uitgelegd en om het tempo
in de workshop te houden zijn de ballonnen al opgeblazen.

massage:
max. 5 pers.

vanaf

€100

Meerdere masseurs/masseuses
mogelijk. Prijs op aanvraag.

≤ 15 pers.

vanaf

€400
Meer dan 15 personen?
Prijs op aanvraag.

Shiatsu Break: fit in je vel
Tijdens een Shiatsu Break wordt aan de verschillende deelnemers een
korte shiatsu massage gegeven. Door met de handen op specifieke
punten op het lichaam druk toe te passen, wordt de vitaliteit bevordert
en vermoeidheid verlicht.
De masseur/masseuse kan in 30 minuten maximaal vijf massages geven.

Brass Break: stevig knallen
Bij de Brass Break is muziek het instrument om alle deelnemers
weer wakker en in hetzelfde stevige ritme te krijgen.
De Brass Break is geen standaard arrangement en kent vele vormen:
zelf aan de slag met percussie; een vergaderzaal-concert;
een mini blazers-fanfare?
Voor ieder vergaderpotje hebben wij een muzikaal dekseltje.

Vragen of reserveren? Neem dan contact met ons op
via +31 85 058 01 01 of reservations@postillionhotels.com.

Geen max.
aantal pers.

Prijs op
aanvraag

POSTILLION
HOTELS

Meer weten over onze locaties?
Ga naar postillionhotels.com

