
DE FEESTDAGEN BIJ BILDERBERG KASTEEL VAALSBROEK 
De Eindejaars Arrangementen bij Bilderberg Kasteel Vaalsbroek zijn van oudsher
een waar feest! Geniet van de heerlijke kerstdiners, feestelijke kerstontbijten of
geniet intens van de kerstsfeer in het hopelijk onder een sneeuwlaag verscholen
Limburgse Heuvelland. Wij zullen op 31 december met een Soiree het nieuwe

jaar feestelijk inluiden.
 
 

VIER DE FEESTDAGEN

:

 Bij Bilderberg Kasteel Vaalsbroek

MERRY CHRISTMAS
Aankomst: Zaterdag 24 december 2022

Vertrek: Dinsdag 27 december 2022
 

➢ 3 x een hotelovernachting in een luxe tweepersoonskamer 
➢ Driemaal het kerstontbijtbuffet 

 ➢ Rondleiding door een Lakei in ons kasteel om 16.30 & 17.30 uur op kerstavond 
➢ Elke avond wordt u ontvangen op de binnenplaats met hapje & drankje om 18.30 uur 

➢ Aanvang diner is elke avond om 19.00 uur 
➢ Op kerstavond geniet u van een feestelijk driegangendiner 

➢ Op eerste kerstdag en twee kerstdag serveren wij een feestelijk viergangendiner 
➢ Bij alle diners is het aperitief, water, wijnarrangement en koffieservies inbegrepen 

➢ Tijdens alle diners verzorgen we een muzikale omlijsting 
➢ Gedurende uw verblijf zal de Kerstman u natuurlijk niet vergeten...

 
 

€ 659 per persoon op basis van 2 personen per kamer



WHITE CHRISTMAS
Aankomst: Zondag 25 december 2022
Vertrek: Maandag 26 december 2022

 
➢ Een overnachting in een tweepersoonskamer 

➢ Het uitgebreide kerstontbijtbuffet 
➢ Ontvangst op de binnenplaats met hapje & drankje om 18.30 uur 

➢ Om 19.00 uur aanvang feestelijk viergangendiner 
 ➢ Tijdens het diner verzorgen we een muzikale omlijsting

➢ Aperitief, water, wijnarrangement en koffieservice zijn tijdens dit diner inbegrepen 
➢ Tijdens alle diners verzorgen we een muzikale omlijsting 

➢ Gedurende uw verblijf zal de Kerstman u natuurlijk niet vergeten...
 

€ 249 per persoon op basis van 2 personen per kamer

:

Silent Night
Aankomst: Zaterdag 24 december 2022

Vertrek: Zondag 25 december 2022
 

➢ Een overnachting in een tweepersoonskamer 
➢ Het uitgebreide kerstontbijtbuffet 

➢ Rondleiding door een lakei in ons kasteel om 16.30 & 17.30 uur
➢ Ontvangst op de binnenplaats met hapje & drankje om 18.30 uur 

➢ Om 19.00 uur aanvang feestelijk driegangendiner 
 ➢ Tijdens het diner verzorgen we een muzikale omlijsting

➢ Aperitief, water, wijnarrangement en koffieservice zijn tijdens dit diner inbegrepen 
➢ Tijdens het diner verzorgen we een muzikale omlijsting 

➢ Gedurende uw verblijf zal de Kerstman u natuurlijk niet vergeten...
 

€ 239 per persoon op basis van 2 personen per kamer



:

JINGLE BELLS
Aankomst: Maandag 26 december 2022

Vertrek: Dinsdag 27 december 2022
 

➢ Een overnachting in een tweepersoonskamer 
➢ Het uitgebreide kerstontbijtbuffet 

➢ Ontvangst op de binnenplaats met hapje & drankje om 18.30 uur 
➢ Om 19.00 uur aanvang feestelijk viergangendiner 

➢ Aperitief, water, wijnarrangement en koffieservice zijn tijdens dit diner inbegrepen
➢ Tijdens alle diners verzorgen we een muzikale omlijsting 

➢ Gedurende uw verblijf zal de Kerstman u natuurlijk niet vergeten...
 

€ 249 per persoon op basis van 2 personen per kamer

 
 



SYLVESTER
Aankomst: Zaterdag 31 december 2022

Vertrek: Zondag 1 januari 2023 
 

➢ Ontvangst om 19 uur op onze feestelijke binnenplaats met Oesterbar & Drankje 
➢ Aanvang feestelijk 3 gangen diner in buffetstijl om 19.30 uur 

➢ Voor de kinderen een speciaal kinderbuffet 
➢ Aperitief, water, wijnarrangement en koffieservice zijn tijdens dit diner inbegrepen. 
➢ Aansluitend aan het diner start om 22.00 uur onze feestavond in de Morettizaal onder

begeleiding van onze DJ 
➢ Drankjes uit het Hollands assortiment en hapjes zijn in de prijs inbegrepen 
➢ Om 00.00 uur brengen we een toast uit op het nieuwe jaar 2023 

➢ De feestavond duurt tot 02.00 uur
➢ U overnacht in een luxe hotelkamer 

➢ Op nieuwjaarsdag geniet u van ons uitgebreide ontbijtbuffet
 

Inclusief overnachting met ontbijt à € 339 per persoon op basis van 2 personen per kamer 
Een extra nacht op basis van Logies & Ontbijt is te reserveren voor € 75 per persoon, per nacht.

 
Wij verwachten al onze gasten feestelijk gekleed bij onze diners. Als u speciale

dieetwensen en/of allergieën heeft vernemen wij dat graag op voorhand.
 
 

RESERVEREN
Voor meer informatie of het maken van een reservering kunt u contact op nemen met

onze reserveringsafdeling: 043 - 3089350 of reserveringen@vaalsbroek.nl 

:

Feestdagen bij Bilderberg 
bilderberg.nl/feestdagen


