
Vayamundo Quillan | Onze troeven

Gelegen in een groene omgeving, in het hart van het Katharenland, op 1,5u van Toulouse en 

2,5u van Montpellier, is Vayamundo Quillan de meest originele en uitgelezen plaats voor seminarie.

Alles onder één dak : 

• Wij werken volledig op maat en volgens uw wensen

• 4 vergaderzalen op het domein van 20 m2 tot 185 m2

• Alle vergaderzalen zijn voorzien van alle nodige toebehoren

• Congreszaal a m2 in de nabijheid van het domein

• Binnen- en buiten zwembad 

• Wellnesscenter

• Gastronomisch restaurant ‘Le Brantalou’ o.l.v. Maître restaurateur

• Recepties mogelijk van 20 tot 250 personen
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g Studio’s, huisjes en villa’s op uitgebreid, groen domein

g Zuiders zonneterras g Strand met zwemvijver

g Binnen- en buitenzwembad g Wellness

g Restaurant ‘Le Brantalou’
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Onze zalen

Capaciteit, 
max. aantal personen

U-VORM SCHOOLSTIJL THEATER M2 DIRECT 
BUITENLICHT

DIRECTE TOE-
GANG BUITEN

01
Salle Haute - Vallée 12 16 25 20 ✔ ✔

02
Salle Méditerranée 30 50 80 88 ✔ ✔

03
Salle Du Mas 30 35 60 95 ✔ ✔

04
Salle des Pins 60 90 190 185 ✔ ✗

05 Espace Cathare 
(centre Quillan, 1,2km)

150 250 380 350 ✗ ✗

Huur vergaderzalen: inclusief WIFI, flipchart, onderlegger, 
water, pen en papier.
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Didactisch materiaal

Huur LCD projector betalend

simultaanvertaling met technische ondersteuning prijs op aanvraag

Micro gratis

Flipchart, projectiescherm, overheadprojector,  TV-video, DVD, WiFi gratis

DVD speler gratis

Verplaatsbare geluidinstallatie betalend
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Onze seminarie forfaits

Studiedag

• Gebruik van volledig uitgeruste vergaderzaal met 
flipchart, scherm, videoprojector, microfoon, WIFI 
voor één dag.

• Glazen & water op de tafel voor elke deelnemer

• Welkomstkoffie (koffie, thee, vruchtensap, gebak, vers 
fruit)

• Koffiepauze met koffie, thee, vruchtensap en koekjes

• Lunch (3-gangen) met bediening aan tafel of buffet, 
wijn in karaf en koffie

Forfait residentieel seminarie | 2 dagen

• Gebruik van volledig uitgeruste vergaderzaal met 
flipchart, scherm, videoprojector, microfoon, WIFI 
voor 2 dagen

• Glazen & water op de tafel elke deelnemer

• Welkomstkoffie (koffie, thee, vruchtensap, gebak, vers 
fruit)

• 4x koffiepauze met koffie, thee, vruchtensap en 
koekjes

• 2x lunch (3-gangen) met bediening aan tafel of buffet, 
wijn in karaf en koffie

• 1x diner (3-gangen) met bediening aan tafel of buffet, 
wijn in karaf en koffie

• 1x zoet & hartig ontbijtbuffet

• 1x nacht in een studio-kamer (op basis van een 
tweepersoonskamer)

Tarieven geldig vanaf 15 personen

Op uw verzoek maken wij graag een gepersonaliseerd 
seminariepakket volgens uw wensen en op maat!
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Gastronomie

Receptie 
—
• Het plaatselijke aperitief of cocktailhuis (1 glas/pers.)
• De Blanquette de Limoux (1 glas/pers.)
• Het aperitiefbuffet naar keuze (punch, sangria, Kir, 

Muscat) met verrines en petits fours
• Het aperitiefbuffet met Blanquette degustatie 
 (brut, rosée, ancestrale) geserveerd met verrines en 

petits-fours

Verrines en petits fours volgens de inspiratie van de chef 
en seizoensproducten

Maaltijdformules
—
• Ontbijtbuffet 
• Lunch: buffet met hapjes, 2 warme gerechten naar 

keuze, dessertbuffet, water, wijn en koffie inbegrepen 
• Diner: buffet met hapjes, 2 warme gerechten naar 

keuze, dessertbuffet, water, wijn en koffie inbegrepen

Pauzes
—
• Welkomstkoffie, thee en fruitsap
• Welkomstkoffie, thee, fruitsap met mini koeken
• Koffiepauze, thee, fruitsap
• Koffiepauze, thee, fruitsap, cake
• Koffiepauze, thee, vruchtensap, gebak, fruit
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Activiteiten 

• ½ dag uitdaging 
 Je wordt in groepen verdeeld van 2,4 of 6 personen en 

gaat op pad met kaart en kompas. Je gaat op zoek, over 
een domein van 125 hectaren naar tags, je lost puzzels 
op en je neemt deel aan sportworkshops. 

• Oriëntatielopen 
 Geen transport nodig. Activiteit waar voor teamwork, 

samenhorigheid, efficiëntie, plezier maken en genieten 
van prachtige uitzichten  centraal staat. Dit alles 
wordt gecoördineerd en gesuperviseerd door een 
gebrevetteerde professionele berggids.   

• Rafting 
 Raften gebeurt door middel van een opblaasbare boot 

die plaats biedt aan max. 9 personen. (met gids).
 Je ontdekt de rivier de Aude over de stroomversnellingen 

heen…. Deze onvergetelijke ervaring leert je vooral de 
groepsgeest te versterken en samen te werken. 

• Canyoning 
 Canyoning bestaat er uit zich voort te bewegen in het 

stroombed, in gedeelten waar ze door smalle kloven 

Teambuilding in Quillan
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of ravijnen lopen,  met watervallen van verschillende 
hoogtes. Het wordt een belevenis met opeenvolging 
van sprongen, rodelen en natuurlijke glijbanen en 
watervallen… 

• Bubbels en verlichting 
 Je brengt een bezoek aan de kelders van Maisons 

Guinot, in Limoux. Gedurende 45 minuten laat de gids 
je kennismaken met de ontwikkeling van mousserende 
wijn, gebruik makend van technische elementen uit de 
showwereld zoals 3D vidéo’s – klank- en lichtspel, …. 

• Wijnproeverij
 Onze samenwerking met lokale wijnmakers en 

wijnproducenten (Salasar, Domaine Saint-Jacques,….) 
geeft ons de kans om proeverijen van stille en 
mousserende wijnen in de buurt van de toeristische 
residentie aan te bieden.

 
Er zijn nog tal van andere mogelijkheden tot het 
organiseren van activiteiten, uitstappen, teambuildings 
enz… wij bekijken graag wat wij kunnen voorstellen.


