Infinity - Amsterdam Zuidas
Welkom in Amsterdam op de Zuidas!
Infinity is gelegen in het hart van het internationale zakencentrum en wordt
gekenmerkt door het bijzondere exterieur. Dit iconische pand rust op zestien
pilaren waardoor het boven de snelweg uit wordt getild en de veelal glazen
wanden zorgen voor een prettige en lichte werkomgeving. Het heeft een
uitstekende bereikbaarheid met moderne ruimtes met een adembenemend
uitzicht over de stad en het Amsterdamse Bos. Een inspirerende plek die ervoor
zal zorgen dat je het meeste uit je training kunt halen.
Alle trainingszalen zijn van alle gemakken voorzien en zijn standaard uitgerust met ijswater, koffie,
thee, hi-speed internet en hoogwaardige presentatie apparatuur. Een rustige en inspirerende plek
om volledig op te gaan in de training. Na de training ga je op dag 1 & 2 en dag 4 & 5  gezamenlijk uit
eten in een restaurant in de buurt. Heb je een overnachting via ons  geboekt? Dan kun je na het diner
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inchecken, het ontbijt is inclusief.

Arrangement

Locatie

• Koffie, thee en ijswater gedurende de hele dag

• Per auto

• Lunch met melk en sappen

Infinity is gemakkelijk te bereiken via de snelweg A10 of

• Snack met drankje (indien avondprogramma)

via metrostation Amstelveenseweg. Je kunt onder het

• Diner met 4 drankjes (indien avondprogramma)

Infinity gebouw betaald parkeren voor €25 euro per

• Logies en ontbijt (indien dit geboekt is)

dag. Geef dit bij je aanmelding aan onder vermelding

• Zaalhuur, apparatuur en overige faciliteiten welke     

van je kenteken, dan reserveren wij een plek voor je.

nodig zijn voor de uitvoering van de training

Faciliteiten trainingslocatie

Zonder reservering is er parkeergelegenheid op basis
van beschikbaarheid.
Open with
Google Maps!

• Openbaar vervoer
• Gratis standaard wifi

Plan je reis via 9292.nl of gebruik de
9292 app.

Plan je reis met
de 9292 app!
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