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Een meeting op maat

7  U I T G E R U S T E  Z A L E N

Onze zalen zijn volledig

uitgerust met audiovisuele

apparatuur, flipcharts,

schrijfblokken, water en wifi. 

E E N D A G S F O R M U L E S

Voeg aan uw vergaderingen

koffiepauzes en een

kwaliteitsmaaltijden toe in een

warme, familiale sfeer.

O V E R N A C H T I N G E N

Geniet van het comfort van

onze 4-sterren kamers om uw

deelnemers tijdens uw

evenement te ontvangen. 



Onze zalen

Het hele jaar door verwelkomen wij u en organiseren wij uw evenement in een ruimte gewijd aan het succes van

uw professionele evenementen. Laat ons een verblijf op maat voor u organiseren.

Al onze kamers zijn uitgerust met wifi, plat en bruisend water, schrijfblokken en pennen.



Julia

Een full HD scherm (65 inches)

Een flipchart

1 dag : 385€

1/2 dag : 320€

De zaal Julia is 25 m² groot en is geschikt

voor maximaal 10 personen.

De zaal is uitgerust met : 

Tarieven : 



Roma

Een full HD scherm (65 inches)

Een flipchart

1 dag : 385€

1/2 dag : 320€

De zaal Roma is 25 m² groot en is geschikt

voor maximaal 10 personen.

De zaal is uitgerust met : 

Tarieven : 



Aventin

U : 20 personen

School : 20 personen

Theater : 40 personen

Een full HD scherm (98 inches)

Een flipchart

Geluidsinstallatie

1 dag : 605€

1/2 dag : 495€

Deze zaal van 80 m² is geschikt voor maximaal 40

personen en kan op verschillende manieren worden

gemoduleerd: 

De zaal is uitgerust met : 

Tarieven :



Vesta

U : 20 personen

School : 20 personen

Theater : 40 personen

Een beamer full HD en een scherm

Een flipchart

Een TV scherm

1 jour : 605€

1/2 jour : 495€

Deze zaal van 90 m² is geschikt voor maximaal 40

personen en kan op verschillende manieren worden

gemoduleerd:  

De zaal is uitgerust met : 

Tarifs:



Gallia

Een televisie

Een flipchart

1 dag : 385€

1/2 dag : 320€

Als break-out room : 220€ (dag of 1/2 dag)

De Gallia zaal is een aanvullende kamer op de

Vesta zaal als u die nodig hebt. Daar kunt u

allerlei activiteiten organiseren, zoals workshops

of debriefings. 

De zaal is uitgerust met : 

Tarieven :



Forum

U : 60 personen 

School : 80 personen

Cabaret : 100 personen

Theater : 250 personen

Een microfoon

Geluidsinstallatie

Een flipchart

Een spreektafel

Een full HD projector en een scherm

1 dag : 1265€

1/2 dag : 1045€

De Forumzaal is een grote zaal van 330 m². Het is

geschikt voor maximaal 250 personen en kan op

verschillende manieren worden gemoduleerd: 

De zaal is uitgerust is met: 

Tarieven:



Uw videoconferenties in Quartier Latin
Het Quartier Latin past zich aan de huidige trends aan door een hybride vergadersysteem met apparatuur voor videoconferenties aan te

bieden (merk Logitech Rally). Via Teams kunt u uw collega's uitnodigen zodat ze in de vergaderruimte en op afstand kunnen deelnemen aan

uw vergadering.



Catering

Quartier Latin stelt verschillende formules voor: ontbijt en koffiepauzes, lunches, aperitieven en diners. 

Om aan alle wensen te voldoen, hebben wij een aantal dagelijkse servicepakketten samengesteld. 



Ontbjit en koffiepauzes

Koffieontvangst of koffiepauze – 10.50€ p.p

Koffiepauze "Healthy" - 15.50€ p.p.

Dranken in de meeting zaal :

Ontbijtformule "meeting" - 16.50€ p.p

Ontbijt « zoals in het hotel » - 25.00€ p.p

- Koffie, thee, vruchtensap, mini-viennoiseries/koekjes.

- Koffie, thee, vers geperst sinaasappelsap, fruitmand,

zelfgemaakte yoghurt, mueslirepen.

 

- Koffie, thee, vruchtensap - halve dag: 5,50€ p.p.

- Koffie, thee, vruchtensap - hele dag: 11.00€ p.p

- Koffie, thee, vruchtensap, fruit, mini gebak, rustiek brood,

vleeswaren, kaas, yoghurt, ontbijtgranen.

- Zoet en zout buffet: eieren, spek, diverse broodsoorten, mini

gebakjes, vleeswaren, kaas, kwark, rauwkost, yoghurt,

ontbijtgranen, honing, zelfgemaakte jam en smeerpasta, vers

vruchtensap, koffie, thee, fruit, koffietaart, gedroogde vruchten, ....



Lunchs

Gegarneerde broodjes

Table Gourmande (min. 20 personen)

2-gangen lunch

3-gangen lunch

- 4 broodjes per persoon – 28.00€ p.p

- Supplement soep of nagerecht – 7.50€ p.p

- Buffet van verschillende soorten broodjes met een selectie van

vleeswaren en kazen en gemengde salades – 28.00€ p.p

- Een hoofdgerecht en een nagrecht of een voorgerecht en een

hoofdgerecht per persoon - 31.00€ p.p

Drankpakketten voor die 3 formules : 

Softs : water, softs en koffie - 7.00€ p.p.

Softs en wijn : water, softs, koffie, 2 glazen wijn p.p. - 17.00€ p.p.

- Een voorgerecht, een hoofdgerecht en een nagerecht per persoon –

44.00€ p.p

Drankpakketten voor die formule : 

Softs : water, softs en koffie - 11.00€ p.p.

Softs en wijn : water, softs, koffie en 3 glazen wijn - 22.00€ p.p..



Aperitieven

De klassieker – 19.50€ p.p

De "Solennel" – 29.00€ p.p

De Royaal – 30.00€ p.p

- Cava, crème van zwarte bessen, vruchtensap : 2 glazen p.p

- 2 hapjes per persoon

- Cava, crème van zwarte bessen, vruchtensap : 4 glazen p.p

- 4 hapjes per persoon

- Champagne met of zonder crème van zwarte bessen,

vruchtensap : 2 glazen p.p

- 2 hapjes per persoon



Diners

Gegarneerde broodjes

Koud buffet - 50.00€ p.p (min. 40 personen)

Gourmet avond (min. 40 personen)

3-gangen seizoensdiner 

Groot warm en koud buffet (min. 40 personen)

- 4 broodjes per persoon - 28.00€ p.p.

- Supplement van 3 zoete hapjes – 9.00€ p.p

- Buffet met gevarieerde koude gerechten.

3-gangen - 53€ p.p. : 

- Buffet met regionale en seizoensgebonden voorgerechten; keuze uit 4

hoofdgerechten (aan tafel geserveerd); buffet met kazen en desserts

van de patissier.

- Een voorgerecht, een hoofdgerecht, een dessert per persoon.

Buffet met regionale en seizoensgebonden voorgerechten, hoofd- en

bijgerechten, kaas en desserts van de patissier.

Drankenforfait voor die drie formules : 

Softs en koffie : 11.00€ p.p.

Softs, koffie en 3 glazen wijn : 22.00€ p.p.



Diners - vervolg

4-gangen diner « Fin Palais »

4 gangen - 75€ p.p. : 

- Een koud voorgerecht, een warm voorgerecht, een

hoofdgerecht en een nagerecht p.p.

Drankpakket voor die formule :

Softs, koffie en 4 glazen wijn : 27.50€ p.p.

De canapés en buffetten kunnen zittend of staand worden

geserveerd met hoge tafels. 



Drinks

Drink van een uur – 19.50€ p.p 

Drink van 1u30 – 35.00€ p.p 

Open Bar van 2u – 25.00€ p.p 

- 2 hapjes per persoon

- Cava, witte en rode wijn, softdranken: 2 glazen p.p.

- 5 hapjes per persoon

- Cava, witte en rode wijn, softdranken "à volonté"

- Cava, witte en rode wijn, pils bier en softdranken "à

volonté"

- Supplement per extra half uur – 9.00€ p.p



Overnachtingen

Quartier Latin heeft 70 kamers met 4-sterren comfort. Ze zijn uitgerust met een tweepersoonsbed of twee

aparte bedden, een badkamer met een toilet, een bad en/of een douche. 



Overnachtingen

Cosy

Business

Elegance

Comfort

Suite Executive

Suite Familiale

Eenpersoonskamer : vanaf 140€/kamer/nacht

Tweepersoonskamer : vanaf 165€/kamer/nacht

We beschikken over 6 soorten kamers met 4-sterren

comfort :  

Tarieven : 

Het ontbijtbuffet is bij de kamerprijs inbegrepen.

De toeristenbelasting moet bij de prijs worden toegevoegd:

0,65€ per persoon per nacht.

De toegang tot de thermen en de gereserveerde

parkeerplaats in de garage zijn niet bij de prijs inbegrepen. 



Teambuildingactiviteiten

Het Quartier Latin stelt tal van activiteiten voor tijdens uw meeting.



Teambuildingactiviteiten

Binnen petanque 

Escape Game

Proeverij van speciale lokale bieren

Mountainbiken of begeleide wandeltocht

Koetstocht met Ardense paarden

"Blind Test" muziekwedstrijd 

Het Quartier Latin stelt tal van activiteiten voor tijdens uw meeting. 

Wenst u een andere activiteit te organiseren? Geen probleem. Wij

werken samen met externe partners met wie wij uw activiteit

kunnen organiseren. 

Aarzel niet om ons te contacteren met uw verzoek.



Bedrijfsfeesten

Breng uw medewerkers samen voor een ontspannende avond in het gezellige kader van onze zalen. 



Bedrijfsfeesten

Zou u graag uw werknemers rond een mooie tafel verenigen om

hen te bedanken voor hun werk? 

In het Quartier Latin verwelkomen wij u voor een onvergetelijke

avond! 

Vele mogelijkheden aangepast aan uw wensen.

Wij verwelkomen u in onze ruimtes die plaats bieden aan maximaal

200 personen. Cocktailparty, verfijnd menu of groot buffet? Met

een dansfeest, een blind test of een indoor petanque spel? 

Vertel ons uw wensen en wij organiseren het evenement dat bij u

past. 



Locatie

Breng uw medewerkers samen in Marche-en-Famenne. Gelegen op het kruispunt van de provincies Luik,

Namen en Luxemburg, zal deze centrale bestemming u verrassen met haar vele troeven.



Het hotel-restaurant-spa Quartier Latin, ideaal gelegen in het hart van

Marche-en-Famenne, is een 4-sterren hotelcomplex binnen de muren van

een beschermde 18e-eeuwse jezuïetenkerk.

Vroeger een jezuïetenkerk, maar ook een brandweerkazerne, een casino en

een veldhospitaal, is dit door de Commissie voor Monumenten en

Landschappen geclassificeerde gebouw sinds 1993 een hotel geworden. 

Een team van 70 personen ontvangt u in een warme en gezellige omgeving. 

Marche-en-Famenne is een kleine stad met 17.000 inwoners, op het

kruispunt van verschillende belangrijke wegen zoals de N4, de N63 en de

N86. Omgeven door bossen is het de ideale plek om nieuwe energie op te

doen op het platteland, terwijl het gemakkelijk bereikbaar blijft via de

hoofdwegen. 

         Een voormalige jezuïetenkerk in het hart
van Marche-en-Famenne



Algemene voorwaarden
1/ Reservatie

Alle boekingen zijn definitief na ontvangst van een kopie van onze gedetailleerde offerte ondertekend "voor akkoord" en ontvangst
van een aanbetaling overeenkomend met 50% van de totale geschatte kosten.

2/ Facturatie

Voor evenementen die overdag plaatsvinden (zonder overnachting) wordt het aantal deelnemers dat 48 uur voor de datum van het
evenement wordt doorgegeven, als minimumaantal gefactureerd. 
Voor evenementen met hotelaccommodatie wordt het aantal kamers dat 8 dagen voor het evenement is gereserveerd (voor een
minimumbedrag dat overeenkomt met 70% van de oorspronkelijke reservering) gefactureerd. Voor maaltijden is het aantal
deelnemers dat 48 uur voor het evenement wordt doorgegeven het minimumaantal dat wordt gefactureerd.

3/ Gedeeltelijke of volledige annulering van het evenement

Als u minder dan 48 uur voor het evenement annuleert, wordt het hele evenement in rekening gebracht (behalve Covid-
gerelateerde sluiting). 
Als u minder dan 9 dagen en meer dan 48 uur voor het evenement annuleert, worden 50% van het totale bedrag gefactureerd
(behalve Covid-gerelateerde sluiting). 
Indien u uw evenement meer dan 9 dagen voor de datum van het evenement annuleert, behouden wij het voorschot van 50% dat
werd betaald bij de bevestiging van het evenement. U kunt het gebruiken voor een toekomstig evenement.



2 rue des Brasseurs - 6900 Marche-en-Famenne

084/430.135 - commercial@quartier-latin.be


