DUURZAAM & VEELZIJDIG

WELKOM BIJ
VAN DER VALK HOTEL VENLO
Venlo, een stad centraal gelegen in de prachtige natuur van Noord-Limburg, gekenmerkt door duurzame
kenniscentra. Een mooie plek waar wij onze droom hebben kunnen verwezenlijken. In het najaar van 2019 zijn wij
gestart met de bouw van ons nieuwe hotel. Een hotel met duurzame elementen, luxe en comfort, waar ook het
familiaire gevoel waar Van der Valk bekend mee is geworden voelbaar is met de gastvrijheid die u van ons gewend
bent.
In onze luxe vergaderzalen vindt u alles om in een energieke en tevens rustige sfeer te vergaderen. Op onze topﬂoor
op de 12e verdieping met uitzicht over de skyline van Venlo kiest u voor een ervaring op het hoogste niveau. Deze
multifunctionele zalen zijn geschikt voor feesten en bijeenkomsten op maat voor u samengesteld.
Op de volgende pagina’s geven wij u alvast een inkijkje in de mogelijkheden op het gebied van Meetings & Events en
de sferen die u bij ons kunt verwachten. Het maken van een kamer- of zaalreservering is reeds mogelijk. Meer weten
of reserveren? Ons enthousiaste verkoopteam staat voor u klaar en is telefonisch te bereiken op 077-3201613 of per
e-mail via banqueting@venlo.valk.com.
Graag tot ziens in Van der Valk Hotel Venlo!
Namens ons gehele team,
Han en Ine van der Eijk
Directie

DUURZAAM
VAN DER VALK HOTEL VENLO
Niet denken in afval, maar in grondstoffen

Het zijn onze persoonlijke drijfveren om een duurzaam leven te leiden. Daarnaast is er wereldwijd een
verschuiving gaande naar een circulaire economie. Dit is de aanleiding om duurzaam te willen ondernemen. Laten
we zuinig zijn op onze aarde en geef nieuwe generaties een duurzame en circulaire bodem om van te leven. Wij
spreken niet meer over afval, maar over grondstoffen. Doet u met ons mee?
Cradle to Cradle
Duurzaam ondernemen is niet het enige wat voor ons belangrijk is. In de afgelopen jaren zijn wij geïnspireerd
geraakt door de filosofie van Cradle to Cradle ondernemerschap. Cradle to Cradle, ofwel “van-wieg-tot-wieg” is
een ontwerpfilosofie waarbij wordt uitgegaan van het principe dat afval gelijk is aan voedsel. Elke grondstof en elk
materiaal moet volledig hergebruikt kunnen worden zonder dat het zijn waarde verliest. Een hele uitdaging. Op
onze website http://www.hotelvenlo.nl/duurzaamheid leest u wat dit inhoudt voor ons hotel, de inrichting en de
dagelijkse uitvoering.
Zien, ruiken, voelen en proeven
Tijdens een verblijf in ons hotel worden uw zintuigen geprikkeld door verschillende producten en diensten die wij
aanbieden. Wat direct opvalt is de keuze in bouwmaterialen en de inrichting. Het pand is gebouwd met speciale
materialen en technieken op het gebied van isolatie, koude- en warmte/technieken, warmte werend glas,
betonconstructies en houtpanelen. Bij de inrichting van het hotel is gekozen voor gerecyclede materialen,
waterbesparend sanitair en Cradle to Cradle gecertificeerde materialen en meubilair van merken zoals Tarket
(vloerbedekking) en MOSA (wand- en vloertegels).
Onze 7 V’s
Wij hebben een aantal werkwaarden geformuleerd. Dit zijn onze 7 V’s. Met de 7 V’s leggen wij de basis om u als gast
de hoogste kwaliteit te kunnen bieden en om onze interne organisatie te organiseren. Wij streven naar een verblijf
van onze gasten dat voldoet aan de volgende 7 V’s. Laat u ons weten of het is gelukt?
VERRASSEND | VOORUITSTREVEND | VEELZIJDIG | VERANTWOORD | VRIENDELIJK | VITAAL | VAKKUNDIG

Han van der Eijk, directeur Van der Valk Hotel Venlo

VAN DER VALK HOTEL VENLO
IN HET KORT
168 kamers

Gratis Wifi

Toegankelijk voor
mindervaliden

3 restaurants

Airconditioning

Mindervalide kamer

Terras

Roomservice

Fietsverhuur &
afgesloten fietsenstalling

12 vergaderzalen

Green Key

Nabij knooppuntenroute

Hotelbar

5 Vergaderhamers

Nabij stadscentrum

Wellness & beauty

Gratis parkeren

Nabij bushalte

Fitness

Auto oplaadpunten

Nabij snelweg

Indoor zwembad

Onze extra voordelen
•

24 uur per dag persoonlijke aandacht en onbegrensde gastvrijheid

•

Zalen met een adembenemend uitzicht

•

Binnen 10 minuten midden in de natuur

•

Mooie wandel- en fietsroutes

•

Toeristische activiteiten in de buurt

MEETINGS & EVENTS
VAN DER VALK HOTEL VENLO
Bij de organisatie van een evenement komt erg veel kijken. De zoektocht naar een geschikte invulling en het
uitwerken van plannen vergen de nodige inspanning. Wij denken dan ook graag met u mee om een succesvol
evenement te realiseren. Of het nu gaat om een vergadering, training, congres of feestavond, wij zorgen ervoor dat
uw evenement tot in de puntjes wordt verzorgd.
Wij ontvangen u in een duurzame omgeving en met de heerlijkste lokale lekkernijen. Dit zorgt voor een energieke
en in balans zijnde sfeer. Uw gasten zullen ervan genieten. Met onze 12 multifunctionele zalen zijn wij uw ﬂexibele
partner voor al uw evenementen. Wij beschikken over de allernieuwste audiovisuele middelen wat het ook
mogelijk maakt om virtuele en hybride evenementen te organiseren. Ook bent u bij ons aan het juiste adres voor een
livestream en online congresplatform waarin uw online evenement wordt georganiseerd.
Mede door de classificatie met 5 vergaderhamers en de jarenlange ervaring van ons enthousiaste team, kunt u
rekenen op persoonlijke aandacht, verrassende creativiteit, een duurzaam product en een gastvrije service.
Voor vragen, rondleidingen en reserveringen kunt u contact met ons opnemen. Meer weten of reserveren? Bel ons
op 077-3201613 of mail ons via banqueting@venlo.valk.com

ZALENOVERZICHT

5 Vergaderhamers

Nabij snelweg

Green Key

Trouwen

Nabij bushalte

Gratis parkeren

Gratis wifi

Incentive mogelijkheden

Auto oplaadpunt

VERGADERARRANGEMENTEN
Vergaderarrangement A | € 16,00 p.p.

Vergaderarrangement C | € 46,50 p.p.

•

Onbeperkt koffie/thee met koekje

•

Onbeperkt koffie/thee met koekje

•

Onbeperkt plat en bruisend water

•

Onbeperkt plat en bruisend water

•

Assortiment frisdranken

•

Assortiment frisdranken

•

Zoete lekkernij

•

Zoete lekkernij

•

Handfruit

•

Handfruit

•

Schrijfwaren en pepermuntjes

•

3-gangendiner

•

Flipover met papier en stiften

•

Schrijfwaren en pepermuntjes

•

Beamer met projectiescherm

•

Flipover met papier en stiften

•

Wifi en gratis parkeren

•

Beamer met projectiescherm

•

Wifi en gratis parkeren

Ochtend, middag of avond

Vergaderarrangement B | € 36,50 p.p.

Middag + avond

Ochtend + middag
•

Onbeperkt koffie/thee met koekje

•

Onbeperkt plat en bruisend water

•

Assortiment frisdranken

•

Zoete lekkernij

•

Handfruit

•

Lunchbuffet

•

Schrijfwaren en pepermuntjes

•

Flipover met papier en stiften

•

Beamer met projectiescherm

•

Wifi en gratis parkeren

Onze vergaderarrangementen zijn inclusief BTW en exclusief zaalhuur.

VERANTWOORD VITAAL
Wij presenteren u een verrassend en gevarieerd aanbod in gerechten die ervoor zorgen dat uw fysieke en mentale
gezondheid gedurende een bijeenkomst optimaal blijft. Zo haalt u het beste uit uzelf en de deelnemers. De
ingrediënten die wij gebruiken voor de bereiding van onze gerechten zorgen voor energie, concentratie,
ontspanning en fijne opfris- en opwarmmomentjes.
Ieder evenement kan geheel op maat worden ingevuld. De soorten van bijeenkomsten en de manier waarop deze
plaatsvinden veranderen in rap tempo. Wij bieden een veelzijdig podium als het gaat om fysieke, live en hybride
bijeenkomsten. Een bijeenkomst bij ons is nooit meer een zakelijk moment in uw agenda, maar een effectief en
creatief werkmoment samen.
Door een uitgebalanceerde en gezonde voeding te combineren met een sportieve workshop wordt iedere
bijeenkomst nóg unieker. Samen met onze personal trainer Remy hebben wij diverse sportieve arrangementen
samengesteld. U kunt ook kiezen voor een ontspannen wandeling of fietstocht door het fantastische landschap.

BREAKS
• Healthy
• Energy

BREAKS
€ 3,50
€ 3,50

DINERBUFFET
• Mediterraans buffet
• Aziatisch buffet
• Vegetarisch buffet
• Streetfood buffet

BUFFET
€ 27,50
€ 29,50
€ 29,50
€ 31,50

LIVE COOKING BUFFET
• Ontbijtbuffet*
• Lunchbuffet*
• Dinerbuffet**

L
€ 16,50
€ 18,50
€ 36,50

*Inclusief koﬀie, thee, melk en jus d’orange
**Inclusief drank, exclusief sterke alcoholische drank

MENU’S
• 3-gangendiner
• 4-gangendiner
• 5-gangendiner
• Walking dinner (5-gangen)

DINEREN
€ 29,50
€ 32,50
€ 34,50
€ 34,50
B

THE BLACK BASTARD © BBQ
• BBQ
• BBQ deluxe
• BBQ vegetarisch

€ 25,00
€ 35,00
€ 22,50

DRANKARRANGEMENT*
• 1 uur
• 2 uur
• 3 uur
• 4 uur
• 5 uur
*Exclusief sterke alcoholische drank

€ 10,00
€ 14,00
€ 18,00
€ 22,00
€ 26,00

OVERIG
• Koffiestop
• Limburgse koffietafel (buffet)
• Borrelarrangement 1 uur
• Sportbuffet
• Familiebrunchbuffet

OVERIG
€ 8,50
€ 19,50
€ 16,50
€ 26,50
€ 28,50

HYBRIDE EVENEMENTEN BIJ
VAN DER VALK HOTEL VENLO

Interactie, beleving en gastvrijheid zijn de belangrijkste elementen van een live event, maar dit is door middel van
een hybride evenement ook allemaal online mogelijk. Dit brengt voor u nieuwe kansen met zich mee, want door
uw evenement te combineren met een interactieve, online uitzending zorgt u niet alleen voor een groter bereik,
maar ook voor meer betrokkenheid van uw collega’s en klanten.
Maar wat houdt een hybride evenement exact in en wat is precies de meerwaarde? Wanneer kiest u hiervoor en
waar moet u op letten bij het organiseren van een hybride evenement?
Vraag onze online event-specialist voor meer uitleg, hulp, verrassende creativiteit en enthousiasme.
Samen maken wij van uw live event een hybride succes!

OVERNACHTEN BIJ

VAN DER VALK HOTEL VENLO
Geniet van goede nachtrust in één van onze luxueuze en ruime hotelkamers. Met maar liefst 168 kamers bieden wij
u volop keuzemogelijkheden.
In de kamers beschikt u over verschillende faciliteiten zoals airconditioning, wifi, SMART tv, minibar met gratis
ﬂesje water, een kluis, koffie- en theefaciliteiten, een strijkplank met strijkijzer, ruime opbergruimte voor uw
bagage, ruime keuze aan grote en kleine handdoeken, een ruim tweepersoonsbed met luxe matras, meerdere
kussens en superzacht bedlinnen.
Op de 11e verdieping bevinden zich onze VIP kamers. Gasten genieten van extra veel aandacht, een goed gevulde
minibar met verschillende soorten bier, wijn, non-alcoholische drankjes en snacks, een extra kussen met
zwaardere vulling en een tussentijdse schoonmaak van de kamer.
Dineren op uw kamer kan met onze uitgebreide roomservicekaart. Speciale verzoeken zijn meer dan welkom. De
omgeving van Venlo ontdekken? In het hotel heeft u toegang tot onze online gastenkompas. Hierin vindt u alle
informatie die van belang is tijdens uw verblijf. Ook onze receptie staat 24 uur per dag voor u klaar. Bij de receptie
bevindt zich tevens onze minimarkt met praktische en lekkere producten voor in de kamer of onderweg.
Maak gratis gebruik van het luxe binnenzwembad, Valk Gym en onze sauna’s in wellness Oxyzen. U kunt ook
reserveren voor massages, schoonheidsbehandelingen, fysiotherapie en een workout met onze personal trainer
Remy Moelchand.
Voor het ontbijt, de lunch of een diner bent u van harte welkom in een van onze sfeervolle restaurants. In
Restaurant V kunt u kiezen uit onze heerlijke à la carte kaart. Geniet van een zeer uitgebreid buffet en gerechten
van The Black Bastard barbecues in ons Live Cooking restaurant Zest. In onze Restobar Ello kunt u terecht voor een
(take away) trattoria gerecht met bijpassende koffie, thee of cocktail.

VERANTWOORD LEKKER BIJ
VAN DER VALK HOTEL VENLO
ZEST LIVE COOKING

RESTAURANT V

ELLO RESTOBAR

Welkom in Zest Live Cooking. Proeven, ruiken en zien.
Dat is wat u kunt verwachten in ons ruim opgezette
buffetrestaurant. Van jong tot oud en van klein tot
groot, iedereen is van harte welkom om te komen
genieten van verse producten uit de regio. Een ware
beleving!

De betekenis van de letter ‘V’ mag u zelf invullen. Wij
hebben deze naam gekozen, omdat deze voor ons het
beste past bij datgene wat wij u willen serveren in
Restaurant V. Voor ons staat de ‘V’ voor vakkundig,
verrassend, vertrouwd, voor iedereen, Valk, Venlo en
verbinden.

Welkom in Restobar Ello. Een hippe en trendy bar waar
onze barista de lekkerste koffievarianten maakt en waar
we u graag een advies geven over welke theemelange
het beste past op welk moment van de dag.

Onze koks staan dagelijks voor u klaar om vanuit een
open keuken uw gerechten te bereiden. U staat letterlijk
bij onze kok aan het fornuis. Zij hebben de beschikking
over de nieuwste en modernste kooktechnieken en verschillende The Black Bastard barbecues voor de lekkerste gerechten van de grill.

Op de à la carte kaart vindt u uiteraard onze Valk
Klassiekers. Onze chef-kok heeft een voorliefde voor de
traditionele, Oriëntaalse en vegetarische keuken.

Voor kinderen is een speciale indoor speeltuin
ingericht. Via een glijbaan vanuit Zest Live Cooking
glijden ze naar de kelder en vermaken ze zich in de
‘Kwetterbak’. Op vaste tijden in de week is onze Van der
Valk kinderoppas aanwezig, zodat u onbezorgd kunt
tafelen.
LIVE COOKING | FAMILY & KIDS | WORKSHOPS | PROEVERIJEN |
VERJAARDAGEN | REUNIE | HIGH TEA | FEESTJE | GROEPEN

De ingrediënten waarmee gekookt gaat worden, zijn
zoveel mogelijk duurzaam en biologisch geproduceerd
en van lokale leveranciers. Restproducten zoals sappen,
schillen en afsnijdsels worden zoveel als mogelijk
verwerkt in nieuwe producten. Hierbij kunt u denken
aan soepen, smoothies, energydrinks of zoetwaren.

VALK CLASSICS | VEGETARISCH | VEGAN | LOCAL FOOD | WIJN &
SPIJS | PROEVERIJEN | A LA CARTE

Dagelijks kunt u hier genieten van kleine, snelle
gerechten en take away. De gerechten zitten vol met
ingrediënten die energie en concentratie verhogend
werken. In de avond serveren wij de lekkerste
duurzame en biologische gerechten uit de regio. Daarbij
serveren wij verrassende cocktails, mocktails, unieke
biersoorten en huisgemaakte limonades.
Van tijd tot tijd kunt u zich laten verwennen met de
klanken van verschillende soorten Live Lounge Music
door lokale artiesten en dj’s. Venlo is een ‘place to be’
rijker. Ello, here we come!
COFFEE & LOUNGE | LIVE MUZIEK | WEEKEND EVENTS | COCKTAILS & SNACKS | MOCKTAILS | BEER SPECIALS

SPORT EN WELLNESS BIJ
VAN DER VALK HOTEL VENLO

Vitaliteit van Body & Mind
Onze fitness- en wellnessafdeling wordt begeleid door Remy Moelchand. Hij is een professioneel fysiotherapeut en
personal trainer. Het is zijn doel om iedereen op een speelse manier aan het sporten te krijgen en jezelf kunnen
spiegelen aan een gezonde levensstijl. En ja, soms kan er ook genoten worden van een guilty pleasure. De guilty
pleasure van Remy is chocomel en een stuk huisgemaakte appeltaart.
Valk Gym
Hotelgasten kunnen gratis gebruik maken van de fitnesstoestellen in Valk Gym. De fitnessapparaten bestaan uit een mix
van verschillende kracht- en cardiotoestellen. Goed voor een totale workout. Daarnaast zijn er loopbanden,
hometrainers en crosstrainers aanwezig. Op aanvraag kunnen groepslessen en workshops worden georganiseerd, zoals
boxing, yoga, pilates en powersled. Daarnaast kunt u reserveren voor (sport)massages, personal training en (sport)
fysiotherapie.
Wellness Oxyzen
U kunt als gast volledig ontspannen in de wellness. Op de 1e verdieping vindt u onze prachtige wellness Oxyzen met een
sauna, stoombad, infrarood cabine, douches, een emmerdouche van larikshout en heerlijke ligbedden om te relaxen.
Goed om te weten: in al onze wellnessfaciliteiten is badkleding verplicht.
Beauty
Wilt u nog mooier worden? De luxe beautysalon bevindt zich op de 1e verdieping en is dagelijks geopend. Onze
beautyspecialiste werkt met gerenommeerde producten. De producten zijn vrij van parabenen en dierproefvrij. De
gezicht- en lichaamsbehandelingen, bijzondere rituelen en activerende massages garanderen een ultieme beleving van
luxe, schoonheid en well-being voor vrouwen en mannen.
Beautybehandelingen kunnen uitsluitend op aanvraag worden gereserveerd. Vraag naar de mogelijkheden via de
receptie.
INDOOR POOL | VALK GYM | SAUNA | FYSIO | BEAUTY | MASSAGE | PERSONAL TRAINER

Wellness

Personal trainer Remy Moelchand

Milon Cirkel

TOPFLOOR LEVEL 77

VAN DER VALK HOTEL VENLO
Hét pronkstuk van ons hotel; topﬂoor Level 77. Kiest u voor luxe en de mooiste uitzichten over de skyline van
Venlo, Nationaal Park De Maasduinen en Duitsland. Organiseer dan uw bijeenkomst op het hoogste niveau op
Level 77. Binnen Venlo en omstreken, maar ook zeker binnen Van der Valk, een uniek concept dat gekenmerkt
wordt door luxe. Succes verzekerd voor een geslaagd en uniek event tot 200 gasten. Level 77 is op te delen in twee
zalen West en East. Tussen beide zalen is een bar gelegen.
Bij de totstandkoming van Level 77 is de lat hoog gelegd als het gaat om het gebruik van materialen voor de
inrichting en het design van modern en speciaal vormgegeven meubilair. Dit alles door ons Designteam en de
eigenaresse van het hotel. Wij nodigen u uit om het eindresultaat snel te komen bekijken.
Level 77 is ideaal voor het vieren van uw bruiloft inclusief het sluiten van de huwelijksvoltrekking of het registreren
van uw partnerschap door de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Speciaal voor bruiloften
hebben wij een weddingplanner in huis die u van A tot Z kan helpen met de organisatie. Daarbij bieden wij u
speciale inkoopafspraken en voordelige samenwerkingen met gerenommeerde toeleveranciers op het gebied van
trouwringen en juwelen, bruidstaarten, ballondecoratie, bloemen en trouwkleding. Trouwen op Level 77; luxe,
uniek en samen genieten met familie en vrienden van het uitzicht op een mooi en lang leven samen. Proost! Na het
feest kunt u lekker nagenieten in onze luxe honeymoon suite.
Niet trouwen, maar een vergadering beleggen met uw managementteam of VIP relaties? Ook daarvoor is Level 77
geschikt. Neemt u plaats in ruim opgezette boardrooms met luxe fauteuils in een rustige en duurzame omgeving.
Onze medewerkers weten precies wat u nodig heeft op een dag als deze. Op zoek naar inspiratie? Deze komt
vanzelf als u even de tijd neemt om te genieten van het fantastische uitzicht. Combineer de dag met sport en
ontspanning. Reserveer een workshop met onze eigen personal trainer Remy.
Luxury events, loungen, champagne, cocktails & mocktails en luisteren naar chille live muziek en dj’s. En dat alles
exclusief voor uw gezelschap op grote hoogte en met een prachtig uitzicht. Niets is te gek. Uw evenement wordt op
maat gemaakt.
Beurzen, workshops en productpresentaties zijn nooit meer hetzelfde als u ze organiseert op Level 77. Ook voor
dit soort van evenementen en bijeenkomsten is Level 77 uitermate geschikt. Effectief en full focus samenkomen en
met elkaar genieten van een duurzame invulling van de dag of avond.
Heeft u zelf een idee over hoe u Level 77 wilt gebruiken? Laat het ons weten en wij denken met u mee om uw
droomevenement te realiseren.

HET TEAM VAN

VAN DER VALK HOTEL VENLO
ELLEN SCHLEEPEN

JEROEN VAN BENNEKOM

JANINE MANDERS

Na een geweldige studietijd in Antwerpen en
Amsterdam kon mijn avontuur in de hotelwereld
beginnen. Met mijn passie voor het verzorgen
van evenementen ben ik sinds 2011 werkzaam
bij Van der Valk Hotel Venlo.

Ik ben geboren in Nijmegen, pragmatisch, communicatief sterk, loyaal en streef naar de hoogst
mogelijke kwaliteit en service.

Als je weet waar je goed in bent, dan komt
succes vanzelf. Mijn naam is Janine en ik kom
uit de directe omgeving van Venlo. Samen met
mijn familie en huisdieren geniet ik van de fase
in mijn leven die bestaat uit studeren en werken.
Na het afronden mijn studie Media Vormgeving
en Interactief Vormgeving ben ik gestart met een
vervolgopleiding op het gebied van Food
Innovation en Design.

Group reservations & guest relations manager

Bij de organisatie van een evenement komt erg
veel kijken, geen dag is hetzelfde. Of het nu gaat
om een vergadering, training, congres of
feestavond; elk evenement wordt tot in de
puntjes verzorgd. Belangrijk zijn persoonlijke
aandacht, een goed product en gastvrije service
om een succesvol evenement te realiseren. Mijn
uitgangspunt is de verwachtingen van de gasten
overtreffen!
Specialismen
•
Hospitality
•
Corporate events
•
Weddingparty
•
Eventmanagement
•
Catering
•
Hotel & Restaurant

Ellen Schleepen
T 06-50 27 54 61
E Ellen@venlo.valk.com

Commercieel manager

Ik geloof dat het succes van evenementen sterk
afhangt van de kwaliteit van hoe kennisoverdracht
kan worden bereikt en herinneringen worden
gecreëerd. Mijn werk richt zich op strategieën, het
creëren van creatieve evenementen concepten en
verbindingen leggen en versterken.
Na het afronden van mijn studie aan de Hotel
Management School Leeuwarden heb ik ruim
negentien jaar werkervaring opgedaan binnen de
nationale en internationale MICE branche en leiding
gegeven aan sales en marketing afdelingen binnen
de horeca. Ik werkte als commercieel manager en
directeur bij grote en kleine hotelketens. In mijn
huidige functie kan ik mijn creativiteit en ervaring
goed gebruiken en werk ik samen met de fijnste en
grootste horecafamilie van Nederland.
Specialismen
•
Hospitality & Catering
•
Corporate event design
•
Marketing & Communicatie strategie
•
Online Events
•
New Business

Jeroen van Bennekom
T 06-41 16 32 27
E Jeroen@venlo.valk.com

Marketing & communicatiemedewerkster

Binnen het hotel houd ik mij bezig met de
vormgeving en vertaling van concepten naar
marketing. Daarbij denk ik mee met het
uitwerken van evenementen, concepten en de
opmaak van o.a. uitnodigingen, menukaarten,
gastenkaartjes en gastengeschenken, enz..
Specialismen
•
Photoshop
•
Illustrator
•
Social Media
•
Grafische vormgeving
•
Event design

Janine Manders
T 077-354 41 41
E Janine@venlo.valk.com

IN DE OMGEVING VAN

VAN DER VALK HOTEL VENLO
1 TAURUS WORLD OF ADVENTURE
Bij Taurus World of Adventure
beleeft u verschillende avonturen
voor het hele gezin, zoals het unieke
Adventure Golf of een uitdagend
potje bowlen.

2 TUINCENTRUM LEURS
Tuincentrum Leurs ligt op
fietsafstand van ons hotel. Het is
een van de grootste tuincentra in
Nederland. Daarbij organiseren ze
regelmatig speciale activiteiten die
leuk zijn voor jong en oud.

3 POPPODIUM GRENSWERK
Op zoek naar een leuk avondje
uit? Poppodium Grenswerk is het
Poppodium van Venlo en omstreken
gelegen in het centrum van Venlo.

4 BINNENSTAD VENLO
Er is ruimte voor de vele aspecten
die een stad als Venlo herbergt, van
winkels tot musea. Venlo kent nog
de oude stratenstructuur van de
middeleeuwen, met het stadhuis uit
de 15de eeuw, de kleine straatjes
verbinden de diverse pleinen.

5 BIOSCOOP CITYCINEMA
In het centrum van Venlo vindt u
CityCinema, een bioscoop met 4
zalen met perfect 7.1 Dolby geluid.

6 LIMBURGS MUSEUM
De geschiedenis, tradities en trends
van Limburg zijn er het onderwerp,
met altijd tentoonstellingen en
andere leuke of interessante
activiteiten.

7 WERELDPAVILJOEN
In het Wereldpaviljoen ontmoeten
culturen elkaar waardoor meer
begrip ontstaat voor elkaars doen
en laten.

8 KERAMIEKMUSEUM TIENDSCHUUR
George Goossens organiseerde in
1935 een tentoonstelling met oud
Tegels keramisch handwerk dat de
Tegelse bevolking nog in bezit had.

9 ATTRACTIEPARK TOVERLAND
Of u nou voor de snelle achtbanen
komt of de spetterende
waterattracties, in Attractiepark
Toverland beleeft iedereen een magisch avontuur!

10 MIND MYSTERY
Met meer dan 100 optische illusies,
trucjes, activiteiten en
bezienswaardigheden is het themapark in deze vorm uniek en biedt
Mind Mystery vertier en verbazing
voor jong en oud.

11 GRAANBRANDERIJ DE IJSVOGEL
Vlakbij de Kasteeltuinen is
Graanbranderij de IJsvogel gelegen.
De IJsvogel is een ambachtelijke
distilleerderij, die zelf haar alcohol
stookt uit bier en wijn.

12 KASTEELTUINEN ARCEN
Op het eeuwenoude landgoed
kunt u urenlang door de talrijke
tuinen wandelen en van de
verrassende kleuren en heerlijke
geurengenieten.

13 HERTOG JAN BROUWERIJ
Bij de Hertog Jan Brouwerij in Arcen
kunt u de authentieke koperen
brouwketels en sfeervolle kelder
met ﬂessen Grand Prestige van
diverse jaargangen komen
bewonderen.

14 THERMAALBAD ARCEN
Thermaalbad Arcen is beroemd om
zijn baden met thermaal
mineraalwater van 35-36 graden,
dat opwelt vanuit een 892 meter
diepe bron.
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