
ZAKELIJKE 
EVENEMENTEN 

IN DE DROM





In de Drommedaris gaan eeuwen-
oude details uitstekend samen met 
strakke vormgeving en 
hedendaags comfort. De zalen zijn 
goed te bereiken via het nieuwe 
trappenhuis en de lift evenals via 
de oude houten wenteltrap. 
In de monumentale toren staan 
alle moderne faciliteiten tot uw 
dienst om uw zakelijke connec-
ties in een bijzondere ambiance op 
een professionele manier 
te ontvangen. 

Kies voor uw vergadering, 
congres, seminar, product-
presentatie of bedrijfsfeest 
voor de historische Drom. 
Want ook voor een diner, 
netwerkborrel of het bi-
jwonen van een interessante 
rondleiding of theatervoor-
stelling bent u bij ons aan het 
juiste adres. Aan u de keuze!

Eventmanager Sarah 
maakt graag een 
passend arrangement 
voor u. Zij kan u alles 
vertellen over de vele 
mogelijkheden. 

De Drommedaris, gebouwd in 1540 als stadspoort en 
verdedigingstoren, is een unieke locatie aan de haven van 
Enkhuizen. De Drom telt drie zalen op drie verdiepingen: 

een bar met een uniek meloengewelf op de begane grond, 
een zaal met prachtige raampartijen en balkon 

op de eerste en tweede verdieping 
en een film-en theaterzaal op de derde verdieping. 

Elke verdieping heeft zijn eigen bijzondere uitstraling en is 
inzetbaar voor een breed scala aan evenementen..
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MET MODERNE 
FACILITEITEN

HISTORISCH
VERGADEREN

SARAH



IETS TE 
VIEREN?

De hoogstaande faciliteiten 
op het gebied van licht en 
geluid zorgen ervoor dat de 
door u gewenste sfeer ge-
creëerd wordt. Een knalfeest 
met DJ of band waarbij de 
voetjes van de vloer gaan of 
een ontspannen receptie met 
mooie (live) achtergrond-
muziek. In de Drom kan het 
allemaal!

Wij schenken de drankjes 
en serveren de hapjes. Ons 
cateringaanbod staat voor 
seizoensgebonden, vers en 
huisgemaakt. In overleg met 
u zorgen wij voor een heerlijk 
en passend cateringarrange-
ment.

De hoogstaande faciliteiten 
op het gebied van licht en 
geluid zorgen ervoor dat de 
door u gewenste sfeer ge-
creëerd wordt. Een knalfeest 
met DJ of band waarbij de 
voetjes van de vloer gaan of 
een ontspannen receptie met 
mooie (live) achtergrond-
muziek. In de Drom kan het 
allemaal!
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Een personeelsfeest, een 
receptie voor een jubilar-
is of een kerstborrel? Ook 
daarvoor is de Drom een 
uitgelezen locatie. Het 
rijksmonumentale pand 
met de dikke, ronde muren 
is dé perfecte backdrop 
voor een gezellige 
middag of avond met uw 
collega’s. .



Top 5 
van mooiste 

filmtheaters van 
Nederland 

(NRC, 2021)










