Dé evenementenlocatie met allure aan het IJ in Amsterdam!

Een fraai staaltje moderne architectuur op loopafstand
van het centrum waarin evenementen perfect tot hun
recht komen! De glazen constructie zorgt voor een
transparant en open karakter, maar met de mogelijkheid
tot verduistering.
De drie niveaus, Main Deck, Promenade Deck en
Panorama Deck zijn afzonderlijk te gebruiken,
maar vormen samen ook één geheel. PTA heeft een
buitenterras met prachtig uitzicht en is uitstekend
bereikbaar per auto & openbaar vervoer. Tevens is het
mogelijk om subzalen bij te huren.
Onze ervaring met evenementen staat borg voor een
deskundige en professionele begeleiding tijdens de
organisatie van uw evenement.

U kunt bij PTA terecht voor al uw:

Vergaderingen en congressen
Beurzen
(Product)presentaties
Diners
(Bedrijfs)feesten
Modeshows
Recepties
Relatiemarketing evenementen
Filmopnamen en fotoshoots
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Facts & figures

?
Flexibiliteit in keuze leveranciers
?
Uitstekend bereikbaar per auto, trein, tram & boot
?
20 autominuten van Schiphol Airport
?
550 parkeerplaatsen met speciale evenement tarieven
?
20 mogelijke subzalen bij Oseven of het Mövenpick Hotel
?
Ruim 3.000 m² evenementenoppervlak
?
408 hotelkamers in naastgelegen Mövenpick Hotel (interne doorgang)
?
Backstage ruimte
?
3 goederenliften
?
Trusconstructie voor verduistering
?
WIFI
?
Krachtstroom
?
5 LCD schermen in de Lobby
?
2 LED lichtwanden
?
Aantrekkelijke tarieven in het cruiseseizoen
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1. Main Deck / 2. Backstage
3. Keuken / 4. Waterkantzaal
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(van half april tot half oktober)
?
Groot buitenterras met uitzicht!
5. Promenade Deck
Opstellingen

Main Deck

Theater

1.200

Promenade Deck

Panorama Deck

2x 100

200

Carré

200

-

50

Cabaret

600

2x 50

100

Receptie/Feest

2.000

600

350

Diner

1.000

250

200
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6. Panorama Deck
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