
EEN 
INSPIRERENDE 

BUSINESS HIDEAWAY 
AAN DE VECHT

Vergaderingen, congressen & events



Welkom
Sommige bijeenkomsten vragen om een buitengewone locatie. Een inspirerende plek  

die iets toevoegt. Waar je je even weg waant van de alledaagse afleidingen en laat inspireren 

door de natuur, sfeer en uitmuntende service. Je vindt het, aan de oevers van de Vecht,  

op een van de mooiste locaties van Nederland… Mooirivier!



• 12 moderne zalen met veel daglicht

• Bijeenkomsten van 5 tot 500 personen

• 90 comfortabele hotelkamers

• Professioneel team

• Uitstekend restaurant

• Culinaire mogelijkheden op maat

• Centraal gelegen

• Gratis snelle wifi

• 6 hectare privéterrein voor outdoor 

• Ruime parkeergelegenheid

Alle ruimte
voor inspiratie

STIJLVOLLE LOCATIE
Mooirivier is een stijlvolle locatie voor congressen en meetings, met het gevoel  
van een boutique hotel. We hebben een goed restaurant, bijzondere vergaderruimtes  
en comfortabele hotelkamers. Een perfecte business hideaway pal aan de  
Overijsselse Vecht.



In alle rust 
vergaderen

Onze twaalf vergader- en 
congresruimtes zijn modern 
ingericht en voorzien van alle 
nodige faciliteiten. Grote ramen 
zorgen voor veel daglicht, een 
aantal hebben uitzicht over  
de rivier. Hier vind je alle rust 
en ruimte die je nodig hebt om 
geïnspireerd te raken. 

De allerbeste
service
Of je nu een creatieve 
brainstorm organiseert of een 
meerdaags congres, wij zorgen 
voor een bijzondere ervaring! 
Je kunt bij ons rekenen op 
persoonlijke begeleiding 
door een van onze bevlogen 
eventmanagers. Een vast 
contactpersoon, voor én tijdens 
je evenement. Wel zo prettig 
toch!

‘ Let’s  
meet!’



Eten & 
drinken

Over eten en drinken 
tijdens bijeenkomsten 
hebben wij 
uitgesproken ideeën. 
Het zijn bijzondere 
momenten die van ons 
alle aandacht en zorg 
krijgen om ze speciaal 
te maken.

Eerlijk, puur en lokaal 
zijn de elementen die 
je terugvindt in onze 
foodconcepts. Zo kun je  
na een lunch of diner weer 
met vernieuwde energie 
aan de slag! 

Besloten lunchen 
of dineren? Er zijn 
verschillende ruimtes 
voor private dining.  
Van een exclusief 
etentje in De Loft 
tot een gezellige 
BBQ in onze intieme 
binnentuin. 

‘ Food for 
 thought’



Rust, ruimte en sfeer  
Bij Mooirivier is de natuur overal voelbaar; binnen en buiten lopen naadloos in elkaar over.  
Er is veel ruimte om tijdens een bijeenkomst op adem te komen. Eén stap en je staat in het groen.  
Dat biedt kansen! Het privéterrein van zes hectare en de rivier naast de deur bieden veel mogelijkheden  
voor teambuilding en outdoor activiteiten. Van een drakenbootrace op de Vecht tot een vergadering  
in de buitenlucht.

Overnachten 
Onze 90 comfortabel ingerichte hotelkamers maken een meerdaagse bijeenkomst meer dan mogelijk. 
We beschikken over een vijftal verschillende kamertypes, ingericht met mooi design, natuurlijke 
materialen en een lekker ruim bureau om aan te werken.



Mooirivier  |  Oude Oever 10  |  7722 VE Dalfsen  |  0529 47 87 77  |  info@mooirivier.nl

Düsseldorf
199 km

Zwolle
20 km

Amsterdam
120 km

Brussel
280 km

Groningen
90 km

Waar vind je ons? 
Mooirivier ligt direct aan de Overijsselse Vecht,  
net buiten Zwolle op 10 minuten van de A28.  
Er is gratis parkeergelegenheid op eigen terrein.

www.mooirivier.nl


