
DE FEESTDAGEN BIJ BILDERBERG HOTEL DE BOVENSTE MOLEN
Bilderberg Hotel De Bovenste Molen ligt prachtig verscholen in de bossen van
Venlo, met hopelijk in de decembermaand weer sneeuw op de takken van de
bomen en een bevroren vijver. Ook dit jaar bent u weer van harte welkom om
tijdens de kerstdagen te genieten van op en top service, verzorgde diners en

muzikale omlijsting op eerste kerstdag.
 

KERSTARRANGEMENTEN
Aankomst: Zaterdag 24 dec of Zondag 25 dec 2022, vanaf 15.00 uur 

Vertrek: Maandag 26 dec of Dinsdag 27 dec 2022, voor 11.00 uur
 

➢ Twee overnachtingen in een Comfort kamer. 
➢ Tweemaal een uitgebreid Bilderberg kerstontbijt. 

➢ Tweemaal aperitief aan tafel tussen 18:15 uur en 18:45 uur met een hapje.
➢ Een viergangendiner op kerstavond of tweede kerstdag incl. wijnarrangement,

tafelwater en koffie met lekkernij. 
➢ Een vijfgangen kerstdiner op eerste kerstdag incl. wijnarrangement, tafelwater

en koffie met lekkernij. 
➢ Muzikale omlijsting tijdens diner op eerste kerstdag. 
➢ Vrij gebruik van zwembad, sauna en stoombad.

 
 

€ 425 per persoon op basis van twee personen per kamer 
€ 209,50 per kind (kinderen 4 t/m 11 jaar, mits op de kamer van de ouders verblijven) 

VIER DE FEESTDAGEN

:

Bij Bilderberg Hotel De Bovenste Molen



Aankomst: Maandag 26 december 2022, vanaf 15.00 uur 
Vertrek: Dinsdag 27 december 2022, voor 11.00 uur

 
➢ Een overnachting in een Comfort kamer. 
➢ Een uitgebreid Bilderberg kerstontbijt. 

➢ Aperitief aan tafel tussen 18:15 uur en 18:45 uur met een hapje. 
➢ Een viergangendiner op tweede kerstdag incl. wijnarrangement, tafelwater en koffie

met lekkernij. 
➢ Vrij gebruik van zwembad, sauna en stoombad.

 
€ 195 per persoon op basis van twee personen per kamer 

€ 95 per kind (kinderen 4 t/m 11 jaar, mits op de kamer van de ouders verblijven)

 
 

OUD & NIEUW ARRANGEMENT
Aankomst: Vrijdag 30 december 2022, vanaf 15.00 uur

Vertrek: Zondag 1 januari 2023, voor 11.00 uur
 

 ➢ Twee overnachtingen in een Comfort kamer. 
➢ Tweemaal Het Bilderberg Ontbijt. 

➢ Een viergangendiner op 30 december 
➢ Aperitief aan tafel tussen 18:15 uur en 18:45 uur met een hapje op oudejaarsavond.
➢ Viergangendiner inclusief wijnarrangement, tafelwater en koffie met lekkernij op

oudejaarsavond. 
➢ Toastmoment met champagne en oliebollen om 00:00 uur 

 
 

€ 355 per persoon op basis van twee personen per kamer 
€ 175 per kind (kinderen 4 t/m 11 jaar, mits op de kamer van de ouders verblijven)

:



 
AANVULLENDE TARIEVEN

Meerprijs Eenpersoonskamer: € 75 per nacht
Meerprijs Executive kamer: € 35 per kamer per nacht
Meerprijs Superiorkamer: € 45 per kamer per nacht

Klein huisdier: € 25 per huisdier per nacht 
(huisdieren zijn niet toegestaan in onze restaurants)

Gemeentelijke heffingen: € 2,14 per persoon per nacht
Service charge € 2,90 per persoon per nacht

 
 

TIP
Daarnaast is er volop gelegenheid voor ontspanning. Maak een winterse

wandeling door het schitterende natuurgebied “het Jaomerdal”, maak gebruik van
de gratis faciliteiten als fitness, zwembad, sauna en stoombad. Er op uit? In de

omgeving vindt u diverse sfeervolle kerstmarkten. Wilt u shoppen? Dan raden wij
de gezellige binnenstad van Venlo en het Designer Outlet Center in Roermond

aan.
 
 

RESERVEREN:
Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact met Bilderberg Hotel de

Bovenste Molen opnemen via 077 - 359 14 14 of e-mail: bovenste-
molen.reception@bilderberg.nl 

:

Feestdagen bij Bilderberg 
bilderberg.nl/feestdagen


