HOTEL DIRECTORY
Why settle for less?

WIJ STAAN GRAAG
VOOR U KLAAR,
MET OOG VOOR DETAIL

WE ARE HAPPY
TO PROVIDE YOU WITH
AN EYE FOR DETAIL

Welkom bij Bilderberg. Als Nederlandse hotelgroep geloven
wij in oprechte gastvrijheid en de best denkbare service. Of u
nu in één van onze 12 hotels in Nederland of Duitsland verblijft
voor een zakelijke ontmoeting of een heerlijk weekend weg; met
onze passie voor gastronomie en oog voor detail maken wij van
ieder verblijf een onvergetelijke herinnering.
De locaties van Bilderberg zijn bijzonder te noemen. Overnacht
midden in de bossen met enkel het gefluit van vogels op de
achtergrond. Verblijf in een authentiek kasteel of historisch
landgoed. Of kijk vanuit uw hotelkamer uit over de stad die aan
uw voeten ligt. Wat u ook zoekt, u vindt altijd een Bilderberg
hotel die bij u past.
Ieder Bilderberg hotel heeft haar eigen, unieke karakter. Maar
altijd lopen gastvrijheid, service en gastronomie als een rode
draad door het hotel. Zo vindt u onze passie voor eten en drinken
terug in al onze restaurants. Niet voor niets zijn een aantal van
onze restaurants bekroond met diverse onderscheidingen, zoals
bijvoorbeeld The Park en Restaurant De Kersentuin. Maar ook
onze persoonlijke aandacht en hart voor gastvrijheid maken een
verblijf bij Bilderberg net even anders.
Wilt u een unieke zakelijke bijeenkomst organiseren? Bilderberg
biedt de perfecte basis voor uw vergadering, training of event.
Even weg uit de dagelijkse omgeving zorgen wij voor de
inspiratie die u als organisatie, team of persoon verder brengt.
Waar we u ook mogen verwelkomen, of het nu voor een privé
of zakelijk verblijf is, u kunt bij Bilderberg altijd rekenen op een
unieke ervaring.

Welcome to Bilderberg. As a Dutch hotel group, we believe in
true hospitality and the best possible service. Whether you are
staying in one of our 12 hotels in the Netherlands or Germany
for business or for an enjoyable weekend away; with our passion
for gastronomy and attention to detail, we turn every stay into
an unforgettable experience. One can definitely refer to the
Bilderberg locations as special. Stay the night in the middle of
the woods, surrounded by nothing but the sound of birds singing
in the background. Stay in an authentic castle or a historic
country estate. Or, gaze upon the city that’s right beneath your
hotel window. Whatever you’re looking for, you’ll always find
a Bilderberg hotel that suits your needs. Every Bilderberg hotel
has its own, unique character. What they have in common,
though, are the hospitality, service and gastronomy that take
centre stage. Our passion for food and drinks is noticeable in all
our restaurants. There is a reason, after all, why several of our
restaurants have earned prestigious distinctions, like The Park
and Restaurant De Kersentuin. But, the personal attention and
love of hospitality will make your stay just a little different from
your stays elsewhere.
Want to organise a unique business meeting? Bilderberg is
the perfect home base for your meeting, training or event. A
quick escape from your daily environment, and we’ll provide
the inspiration that takes your organisation, team or individual
to the next level.
No matter where we get to welcome you, whether it’s for a
private or business stay, you can always count on a unique
experience at Bilderberg.
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Bilderberg

ARRANGEMENT

Verblijf in een sfeerfvol hotel inclusief ontbijt en een driegangendiner in één van onze 12 hotels

Overnacht met het Bilderberg Arrangement in één van
de 12 prachtige Bilderberg hotels verspreid over heel
Nederland en Duitsland. Geniet van een overnachting
inclusief het uitgebreide Bilderberg ontbijtbuffet en culinair
driegangendiner. Hoe langer u verblijft, hoe voordeliger.
U kunt kiezen voor eenmaal één diner of een diner op
elke avond van uw verblijf. Alleen via Bilderberg.nl
gegarandeerd de beste prijs!

✓
✓
✓
✓
✓

Aantal overnachtingen naar keuze
Inclusief Het Bilderberg Ontbijt
Inclusief culinair driegangendiner
Kosteloos annuleren tot 24 uur voor aankomst
Betaling in het hotel

Bilderberg

SPECIAL

Stay 1, 2 or 3 nights, including breakfast and a culinary three course dinner in one of our 12 hotels

With the Bilderberg Package, you can stay in one of the
12 wonderful Bilderberg hotels throughout the Netherlands
and in Germany. Enjoy an overnight stay including the
extensive Bilderberg breakfast buffet and culinary threecourse dinner. You can choose to have dinner once or
every night of your stay. You are free to choose the length
of your stay. The longer you stay, the lower the price. Book
through Bilderberg.nl to get the best price, guaranteed!

✓
✓
✓
✓
✓

Overnight stays of your choice
Including the Bilderberg Breakfast
Including a culinary three-course dinner
Free cancellation up to 24 hours in advance
Pay in the hotel

RANDSTAD

Bilderberg

GARDEN HOTEL
Dijsselhofplantsoen 7, 1077 BJ Amsterdam
T +31 (0) 20 570 56 00 | E garden@bilderberg.nl

INTIEME SFEER, LUXE EN OOG VOOR DETAIL IN HET
ELEGANTE AMSTERDAM-ZUID
Beleef Amsterdam in al haar facetten vanuit het elegante Garden
Hotel. Het hotel is ideaal gelegen in het Museumkwartier,
waardoor u zich op loopafstand bevindt van chique winkels,
gezellige restaurants en het Museumplein, met het Rijksmuseum,
het Van Gogh Museum en het Stedelijk Museum. Maar ook
de Zuidas/WTC en de RAI zijn eenvoudig te bereiken. Het
hotel zelf biedt u na een enerverende dag in de hoofdstad een
uitzonderlijke en persoonlijke service. Ontspan u in één van de
124 stijlvolle kamers of geniet van een goed glas wijn in de bar
of lounge. Voor casual dining op niveau met een gezonde dosis
flair kunt u terecht bij Restaurant De Kersentuin.
VERGADEREN BIJ GARDEN HOTEL AMSTERDAM
Amsterdam in haar smaakvolste vorm
In het stijlvolle Amsterdam-Zuid komen luxe en gastronomie
samen. Vergaderen vlakbij het WTC en het Museumkwartier in
een intieme sfeer. Een vijfsterrenhotel vol stijl en uitstraling, midden
tussen de prachtige herenhuizen van Amsterdam-Zuid. De wereld
aan uw voeten, maar toch volledige privacy en rust wanneer u de
meetingruimte betreedt. Een bijeenkomst in onze hoofdstad wordt
compleet met een bezoek aan het Rijksmuseum, een boottocht over
de grachten of een wandeling door De 9 Straatjes.

INTIMATE ATMOSPHERE, LUXURY AND ATTENTION TO DETAIL
IN ELEGANT SOUTH AMSTERDAM
Experience the many facets of Amsterdam from the elegant
Garden Hotel. The hotel is ideally located in the museum district
within walking distance of chic stores, welcoming restaurants and
the Museum Square which is home to the Rijksmuseum, Van Gogh
Museum and the Stedelijk Museum. However, the Zuidas/WTC
and RAI are also easy to reach. The hotel itself offers exceptional
personal service after an exciting day in the capital. Relax in
one of the 124 stylish rooms or enjoy a delicious glass of wine
in the bar or lounge.
MEETINGS AT THE GARDEN HOTEL AMSTERDAM
Amsterdam at its most tasteful
Luxury and gastronomy combine in stylish South Amsterdam. Meet
near the WTC and the museum district, in an intimate atmosphere.
A stylish 5-star hotel, among the wonderful mansions of South
Amsterdam. The world at your feet, but still with plenty of peace
and privacy as soon as you enter the meeting room. Experience
high-level gastronomy in the Restaurant De Kersentuin, which lends
a new dimension to casual dining. Add the perfect extra touch to
your meeting in our capital with a visit to the Rijksmuseum, a boat
tour of the canals or a walk through “the 9 Straatjes”.

Faciliteiten / facilities:

124

5

7
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Bilderberg

PARKHOTEL
Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam
T +31 (0)10 436 36 11 | E parkhotel@bilderberg.nl

KLASSIEKE GRANDEUR ÉN HEDENDAAGSE HOTSPOT
MIDDEN IN BRUISEND ROTTERDAM
Het Parkhotel in Rotterdam biedt u een oase van rust en
persoonlijke aandacht, passend bij een luxe hotel in het hart van
een kolkende havenstad. Lopend bent u zo bij het Museumpark
met het Museum Boijmans van Beuningen of de gezellige Witte
de Withstraat. Maar ook het centrum, het Centraal Station of
de Markthal zijn binnen loopafstand. Culinair kunt u uw hart
ophalen bij ons prijswinnend restaurant The Park, dé hotspot voor
zowel Rotterdammers als hotelgasten. Met knusse Private Dining
gelegenheden maakt u elke gelegenheid compleet. Als de stad u
genoeg inspiratie heeft gegeven komt u tot rust in één van onze
ruime hotelkamers of in een luxe torenkamer met adembenemend
uitzicht over de skyline. Het hotel beschikt tevens over een sauna
en fitnessruimte. Het Parkhotel is hét ultieme Rotterdamse hotel
voor zowel de zakelijke als particuliere bezoeker.

CLASSIC GRANDEUR AND CONTEMPORARY HOTSPOT IN
THE CENTRE OF LIVELY ROTTERDAM
The Parkhotel in Rotterdam offers the perfect mix of a trendy
metropolitan hotel in the heart of a lively port city. It offers an
oasis of peace and personal attention which you expect to find at
a luxury hotel. The hotel is within walking distance of the Museum
Boijmans van Beuningen, the welcoming Witte de Withstraat and
the Museumpark, as well as De Doelen Congress Centre and the
World Trade Centre. Enjoy culinary delights at our restaurant
The Park, the hotspot for locals as well as hotelguests. With cozy
Private Dining venues you make every occassion complete. When
you are tired of the city, you can relax in one of our spacious
hotel rooms or a luxury tower room with a breathtaking view of
the skyline. The hotel also has a sauna and fitness room. The
Parkhotel is the ultimate Rotterdam hotel for both business and
leisure travellers.

VERGADEREN BIJ HET PARKHOTEL IN ROTTERDAM
Hotspot van Rotterdam
Wanneer u in het Parkhotel Rotterdam bent, voelt u zich onderdeel
van de stad, met haar innovatieve musea en levendige winkelstraten
op steenworp afstand. Tegelijkertijd zijn de intieme meetingruimtes
van het hotel een oase van rust. Zo biedt het Parkhotel een ideale
mix van inspiratie van buitenaf en focus van binnenuit. Als extra
verrassing heeft het Parkhotel een ruime stadstuin, die zich ideaal
leent voor evenementen en borrels.

MEETINGS AT THE PARKHOTEL IN ROTTERDAM
Rotterdam, hotspot
The Parkhotel Rotterdam makes you feel like you are part of the city,
with its innovative museums and lively shopping streets just a stone’s
throw away. At the same time, the hotel’s intimate meeting rooms
are an oasis of peace and quiet. As a result, the Parkhotel offers
an ideal mix of external inspiration and internal focus. As an extra
surprise, the Parkhotel has a spacious city garden which is ideal for
events and drinks.

Faciliteiten / facilities:

194

6

50
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Bilderberg

EUROPA HOTEL
Zwolsestraat 2, 2587 VJ Den Haag
T +31 (0)70 416 95 95 | E europa@bilderberg.nl

COMFORT EN GENIETEN, DAAR WAAR DE BRUISENDE
BRANDING DE STAD ONTMOET
Het prachtige Europa Hotel ligt zoals geen ander hotel in
Nederland. Ingenesteld in het bruisende Scheveningen met het
gezicht naar de zee. Niet alleen het AFAS Circus Theater ligt op
loopafstand. U bent in precies 198 stappen op het strand waar
u uitwaait na een enerverende dag in Den Haag, Madurodam
of Duinrell. ’s Avonds kunt u genieten van heerlijke gerechten
en een goed glas wijn in SALT Coastal Bistro & Bar. Het Europa
Hotel heeft 174 comfortabele en gedistingeerde kamers, met
uitzicht op bruisend Scheveningen of met zicht op zee. Relaxen
doet u in onze sauna, het solarium, Turks stoombad en natuurlijk
het overdekte zwembad.
VERGADEREN BIJ EUROPA HOTEL SCHEVENINGEN
198 stappen van het strand
De zee heeft een onmiskenbare aantrekkingskracht. Een bron
van inspiratie en plek van rust tegelijk. In slechts een minuut bent
u op het uitgestrekte strand van Scheveningen. Ideaal voor een
strandwandeling, surfworkshop, powerboatrace of andere actieve
break om een meeting een extra dimensie te geven. Met de zeewind
in de haren en het zand onder de voeten krijgt u nieuwe energie en
komt u nader tot elkaar. In het hotel bieden we alle mogelijkheden
voor een succesvolle bijeenkomst. Toe aan een culinaire break? Ga
dan voor een tasting and sharing diner in restaurant SALT Coastal
Bistro & Bar.

A COMFORTABLE AND ENJOYABLE STAY WHERE THE SURF
MEETS THE CITY
The wonderful Europa Hotel has a truly fabulous location in the
Netherlands. Located in the lively city of Scheveningen, it offers
a wonderful view of the sea. It is not just the AFAS Circus Theater
which is within walking distance. Precisely 198 steps will take
you to the beach for some fresh air after an exciting day spent
visiting The Hague, Madurodam model village or the Duinrell
amusement park. In the evening, enjoy delicious dishes and a
glass of excellent wine in SALT Coastal Bistro & Bar. The Europa
Hotel offers 174 comfortable and distinguished rooms with a
view of the lively city of Scheveningen or the sea. You can also
relax in our sauna, solarium, Turkish steam bath and of course
the covered swimming pool.
MEETINGS AT THE EUROPA HOTEL SCHEVENINGEN
198 steps from the beach
The sea is undeniably appealing. It is simultaneously a source
of inspiration and peace. In just one minute, you can reach the
Scheveningen seafront. Ideal for a walk along the beach, surfing
workshop, powerboat race or other kind of active break to lend an
extra dimension to a meeting. With the sea wind in your hair and
the sand beneath your feet, you will gain new energy and get to
know each other better. In the hotel, we offer everything you need
to ensure a successful meeting. Are you up for a culinary break? If
so, opt for a tasting and sharing dinner in restaurant SALT Coastal
Bistro & Bar.

Faciliteiten / facilities:

174

11

45
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Bilderberg

GRAND HOTEL WIENTJES
Stationsweg 7, 8011 CZ Zwolle
T +31 (0)38 425 42 54 | E wientjes@bilderberg.nl

PERSOONLIJKE SERVICE EN CULINAIRE HOOGSTANDJES IN
AUTHENTIEKE HISTORISCHE OMGEVING
Grand Hotel Wientjes is een begrip in Zwolle en omstreken.
Dankzij de centrale ligging (slechts 250 meter vanaf NS station
en op loopafstand van het centrum) en de persoonlijke aandacht
van onze medewerkers is Wientjes een intiem en klassiek hotel
om te verblijven tijdens een vakantie of weekendtrip. Het speelt
sinds jaar en dag een centrale rol als lokale ontmoetingsplek in
het historische Zwolle wat het authentieke karakter van Wientjes
onderstreept. Onze 57 stijlvolle kamers bieden zowel de privé
als zakelijke gast volop comfort. Restaurant W serveert u op elk
moment van de dag lokale heerlijkheden en klassiekers. En met
mooi weer strijkt u neer op ons gezellige terras. Schuif na een
enerverende dag in het mooie Zwolle aan in ons Grand Café
en geniet daar van een informeel diner in ongedwongen sfeer.
U zult al snel merken, aankomen bij Wientjes is thuiskomen.

PERSONAL SERVICE AND CULINARY DELIGHTS IN AN
AUTHENTIC AND HISTORIC SETTING
Grand Hotel Wientjes is well known in Zwolle and the
surrounding area. Thanks to its central location (only 250 meters
from railway station and within walking distance of the center)
and attentive staff, is Wientjes a welcoming and classic hotel for
a holiday or weekend break. For many years it has played a
central role as a local meeting place in the historic city of Zwolle,
which only serves to highlight the authentic nature of Wientjes.
Our 57 stylish rooms offer every comfort for both leisure and
business guests. Restaurant W serves local specialities and classic
dishes all day. In good weather, you can relax on our welcoming
terrace. After an exciting day in the beautiful city of Zwolle, take
a seat in our Grand Café where you can enjoy an informal dinner
in a relaxed atmosphere. You will quickly notice that a trip to
Wientjes feels like coming home.

VERGADEREN BIJ GRAND HOTEL WIENTJES
Ontmoetingsplek van Zwolle
De vernieuwde meetingruimtes van Grand Hotel Wientjes hebben
hun authentieke karakter behouden. De persoonlijke service en het
hoge culinaire niveau zorgen dat u bij Wientjes vergadert in stijl.
Een bijeenkomst in Grand Hotel Wientjes is ideaal te combineren
met een wandeling door het historische centrum, een bezoek aan
Museum De Fundatie of een rondvaart door de grachten.

MEETINGS AT GRAND HOTEL WIENTJES
Number one meeting place in Zwolle
The renovated meeting rooms at Grand Hotel Wientjes retain their
authentic character to this day. At Wientjes, the personal service
and high culinary level ensure meetings in style. A meeting in Grand
Hotel Wientjes could ideally be combined with a walk through the
historic centre, a visit to the Museum De Fundatie or a boat trip
along the canals.

Faciliteiten / facilities:

57

12

25
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HOTEL DE BILDERBERG
Utrechtseweg 261, 6862 AK Oosterbeek
T + (0)26 339 63 33 | E bilderberg@bilderberg.nl

ONTMOET DE GRANDE DAME VAN BILDERBERG VOOR EEN
ONOVERTROFFEN VERBLIJF IN DE GROENE BOSSEN
In de prachtige bossen van de Veluwe ligt onze Grande Dame
en naamgever: Hotel De Bilderberg. Als u Oosterbeek inrijdt en
onze statige oprit nadert begrijpt u waarom Hotel De Bilderberg
inmiddels een icoon is. Waar u het hotel ook uitwandelt u staat
zo midden in het schitterende Veluwse bos. Voor de broodnodige
stijl en cultuur bezoekt u het Airborne Museum in Oosterbeek.
Of het beroemde Kröller-Müller museum met zijn uitgestrekte
beeldentuin. Maar ook het Nederlands Openluchtmuseum, het
beroemde Ouwehands Dierenpark en Burgers’ Zoo zijn vlakbij.
Al onze hotelkamers zijn ruim en hebben een prachtig uitzicht
op de omgeving.
VERGADEREN BIJ HOTEL DE BILDERBERG
Connected business
Hotel De Bilderberg is hét conferentiehotel van Nederland voor
grote congressen en specialistische seminars. Wij bieden u on-top
service, aangevuld met een extra dimensie: co-creatie. Door gebruik
te maken van ons netwerk, ervaring en ideeën, organiseren we
samen een uniek event met impact. Wij denken graag actief mee
bij de invulling van een succesvol programma.

DISCOVER THE GRANDE DAME OF BILDERBERG WITH AN
UNPARALLELED STAY AMONG GREEN FORESTS
In the wonderful forests of the Veluwe, you will find the Grande
Dame which lent its name to our company: Hotel De Bilderberg.
Once you enter Oosterbeek and approach our stately driveway,
you will immediately understand why Hotel De Bilderberg has
become such an icon. Leave the hotel on foot and you will soon
find yourself immersed in the fabulous forests of the Veluwe, in
every direction. For style and culture, visit the Airborne Museum in
Oosterbeek or the famous Kröller-Müller Museum with its extensive
sculpture garden. The Netherlands Open Air Museum, the famous
Ouwehands Zoo and Burgers’ Zoo are also close at hand. All
our hotel rooms are spacious and offer a wonderful view of the
surrounding area.
MEETINGS AT THE HOTEL DE BILDERBERG
Connected business
Hotel De Bilderberg is the leading conference hotel in
the Netherlands for large-scale conferences and specialist seminars.
We offer outstanding service which includes an extra dimension:
co-creation. Through the use of our network, experience and ideas,
we will work together to organise a unique event with impact.
We like to think along with you when developing the content of a
successful programme.

Faciliteiten / facilities:

146

27

175
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KASTEEL DOORWERTH
Fonteinallee 4, 6865 ND Doorwerth
T +31 (0) 26 33 33 420 | E doorwerth@bilderberg.nl

HET HISTORISCHE KASTEEL DOORWERTH VERWELKOMT U
VOOR UW BRUILOFT, FEEST OF EVENEMENT
Trouwen en feesten wordt een onvergetelijke ervaring in het
voormalige Koetshuis van Kasteel Doorwerth. Gelegen in de
bosrijke omgeving bij Arnhem en met een uniek historisch
karakter. Geeft u elkaar het ja-woord op de binnenplaats van
het kasteel? Of komt u proosten en dineren in de kasteelzaal?
Het is allemaal mogelijk. Uw overnachting en eventueel die van
uw gasten verzorgen wij graag in het nabij gelegen Hotel De
Bilderberg in Oosterbeek

THE CASTLE OF DOORWERTH WELCOMES YOU FOR
YOUR WEDDING OR EVENT
Weddings and parties will become an unforgettable experience
in the former Coach House of the Doorwerth Castle. Located
in the wooded area near Arnhem and with a unique historical
character. Do you say yes to each other in the castle courtyard?
Or will you toast and dine in the castle hall? This is all possible.
We are happy to arrange your overnight stay and possibly
the stay of your guests at the nearby Hotel De Bilderberg in
Oosterbeek.

MEETINGS EN EVENTS BIJ KASTEEL DOORWERTH
Koetshuis voor evenementen
Een vergadering of event wordt een ware belevenis in het Koetshuis
van Kasteel Doorwerth, nabij Arnhem. Het Koetshuis neemt u niet
mee naar vroeger, maar naar de kern. Hier beleeft u hoe het is
om samen te zijn zonder afleiding. Informeel vergaderen in de
historische tuigkamer, sfeervol proosten onder de kroonluchters van
de koetsruimte en samen genieten van een kasteeldiner met lokale
producten.

MEETINGS AND EVENTS AT THE KASTEEL DOORWERTH
Coach house for events
A meeting or event becomes a true experience in the Coach House
of the Doorwerth Castle, near Arnhem. The Coach House does not
take you to the past, but to the core. Here you can experience what
it is like to be together without distraction. Informal meetings in the
historic tack room, raise a toast under the chandeliers of the coach
room and enjoying local products during a castle dinner together.

Faciliteiten / facilities:

2

200
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RÉSIDENCE GROOT HEIDEBORGH
Hogesteeg 50, 3886 MA Garderen
T +31 (0) 577 46 27 00 | E heideborgh@bilderberg.nl

EEN OASE VAN RUST EN GASTVRIJHEID OMSLOTEN DOOR
HEIDE EN VELUWSE BOSSEN
Bij Résidence Groot Heideborgh in Garderen bent u even weg
van het alledaagse. In een omgeving waar we modern en
klassiek combineren biedt Résidence Groot Heideborgh u 82
Deluxe tweepersoonskamers, 2 suites met dakterras en 1 familie
suite. In ons à la carte restaurant vindt u dagelijks wisselende
drie- of viergangendiners gemaakt met seizoensgebonden
producten. En na een lange dag in de frisse lucht kunt u heerlijk
tot u zelf komen in ons Clarins Beauty & Wellness salon. Of
het nou gaat om een schitterende fietstocht of de wijze waarop
u uw koffie het liefst heeft in de ochtend, bij Résidence Groot
Heideborgh doen we er alles aan om uw verblijf zo comfortabel
mogelijk te maken.
VERGADEREN BIJ RÉSIDENCE GROOT HEIDEBORGH
Mindful business
Bij Résidence Groot Heideborgh vergadert u met aandacht voor
lichaam en geest. Energie, concentratie en ontspanning: niet de
eerste termen waar u aan denkt bij vergaderen? Bij Bilderberg
Résidence Groot Heideborgh wel. Een smaakvolle smoothie als
gezond tussendoortje geeft extra energie en een actieve break in
het bos zorgt voor vernieuwde concentratie. Teambuilding door
samen in beweging te komen of persoonlijke ontwikkeling door
bewust te zijn van uw kunnen. In samenwerking met topsporters en
vitaliteitcoaches zorgen we voor een programma dat helpt om het
beste uit uw team te halen.

AN OASIS OF PEACE AND HOSPITALITY, SURROUNDED BY THE
HEATHS AND FORESTS OF THE VELUWE
Résidence Groot Heideborgh in Garderen offers an escape
from the hustle and bustle of daily life. In an environment
which combines the modern and the classic, Résidence Groot
Heideborgh offers 85 comfortable hotelrooms. Our à la carte
restaurant offers three and four-course dinners which change on
a daily basis and feature seasonal products. And after a long day
in the fresh air, why not relax in our Clarins Beauty & Wellness
salon? From a fantastic cycle ride to the way you prefer your
coffee in the morning, at the Résidence Groot Heideborgh we
make every effort to ensure that your stay is as comfortable as
possible.
MEETINGS AT RÉSIDENCE GROOT HEIDEBORGH
Mindful business
At Résidence Groot Heideborgh, your meetings will focus on body
and soul. Energy, concentration and relaxation: probably not the first
words which spring to mind when you think of meetings. However,
all these things go hand in hand at the Bilderberg Résidence Groot
Heideborgh. A delicious smoothie as a healthy snack gives you extra
energy and an active break in the woods increases your powers
of concentration. Team building by doing active things together,
or personal development by becoming aware of your abilities? In
collaboration with top athletes and vitality coaches, we ensure a
programme which really helps you to get the best from your team.

Faciliteiten / facilities:

85

16

150
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HOTEL ‘T SPEULDERBOS
Speulderbosweg 54, 3886 AP Garderen
T +31 (0) 577 46 15 46 | E speulderbos@bilderberg.nl

ONTDEK DE GEWELDIGE NATUUR VAN DE VELUWE VANUIT
DIT GASTVRIJE HOTEL
Hotel ‘t Speulderbos ligt midden in de weldadige natuur
van de Veluwe en combineert luxe en charme in een rustige
omgeving. ‘t Speulderbos is een familiehotel bij uitstek met een
fijne speelkamer en entertainment voor kinderen op zaterdag.
Lekker buiten fietsen en wandelen. De groene omgeving van
’t Speulderbos biedt er alle ruimte voor. En daarna een frisse duik
in het overdekte zwembad. Restaurant ’t Speulderbos verrast u
graag met hun Food Court en bij Le Bistro kunt u terecht voor
échte typische bistrogerechten. Hotel ’t Speulderbos mag dan vol
leven zijn, de rust die we bieden maakt dat u zich weer geheel
op kunt laden. De 102 luxueuze en ruime hotelkamers zorgen
voor een heerlijke nachtrust. Ook prettig voor onze zakelijke
bezoekers.
VERGADEREN BIJ HOTEL ’T SPEULDERBOS
Creativiteit en verwondering
Voeg een dosis fun toe aan uw meeting bij Bilderberg Hotel
‘t Speulderbos. Vergaderen in een van de oudste bossen van
Nederland met ruimte voor creativiteit en innovatie. Zo is de
Whiteboardroom speciaal ontworpen om te brainstormen, biedt
de theaterzaal ‘t Speuld de ruimte voor feesten en evenementen en
maakt ons (foodtruck)festival elke bijeenkomst bijzonder. Wij geloven
namelijk dat iedere organisatie wel wat creativiteit kan gebruiken.
Het effect? Bijeenkomsten vol frisse ideeën, innovatie, plezier en
samenwerking.

DISCOVER THE FANTASTIC NATURE OF THE VELUWE FROM
THIS WELCOMING HOTEL
Hotel ‘t Speulderbos, in the beautiful natural surroundings of the
Veluwe national park, combines luxury and charm in a peaceful
environment. ‘t Speulderbos is an outstanding family hotel which
offers an excellent playroom and children’s entertainment on
Saturdays. There are lots of wonderful walks and cycle rides
in the green surroundings of ’t Speulderbos. And how about a
refreshing dip in the covered swimming pool afterwards? Both
the Restaurant ’t Speulderbos and our Grand Café offer delicious
local specialities. The lively Hotel ’t Speulderbos also offers peace
and relaxation to help you recharge your batteries. The 102
luxurious and spacious hotel rooms ensure a good night’s sleep.
MEETINGS AT HOTEL ‘T SPEULDERBOS
Fun, creativity and innovation
Add a touch of fun to your meeting at the Hotel ‘t Speulderbos.
Meet in one of the oldest forests in the Netherlands, with plenty of
scope for creativity and innovation. For example, the whiteboard
room was specially designed for brainstorming, the theatre room
‘t Speuld has plenty of space for parties and events and our (foodtruck) festival makes every meeting special. After all, we believe that
every organisation could use a little creativity. The effect? Meetings
full of fresh new ideas, innovation, pleasure and collaboration.

Faciliteiten / facilities:
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HOTEL DE KEIZERSKROON
Koningstraat 7, 7315 HR APELDOORN
T + 31 (0)55 521 77 44 | E keizerskroon@bilderberg.nl

HEERLIJK ER TUSSEN UIT BIJ HOTEL DE KEIZERSKROON
Hotel De Keizerskroon, pal naast Paleis Het Loo gelegen heeft
94 royale kamers. Na een korte wandeling door de schitterende
omgeving staat u midden in het chique centrum van Apeldoorn. In
de uitgestrekte Kroondomeinen kunt u heerlijk wandelen en fietsen.
Of brengt u liever een bezoek aan de Apenheul, het Kröller-Müller
Museum of het nieuwe Museum MORE?
Vergeet niet een bezoek te brengen aan het zwembad op de bovenste
verdieping en aan ons Kingstreet Restaurant, waar u geniet van de
Kingstreet’s beroemde grill en slow food gerechten.

A LOVELY STAY AT HOTEL DE KEIZERSKROON
Hotel De Keizerskroon, right next to Paleis Het Loo, features 94 royal
rooms. A short walk through the fabulous area and you’re smack
in the middle of the posh centre of Apeldoorn. Enjoy a lovely walk
or cycling trip through the vast Kroondomeinen, or perhaps you’d
rather visit the Apenheul Primate Park, the Kröller-Müller Museum or
the new Museum MORE?
Don’t forget to stop by the swimming pool on the top floor and to
check out our Kingstreet Restaurant, where you can enjoy Kingstreet’s
famous grill and slow food dishes.

VERGADEREN BIJ HOTEL DE KEIZERSKROON
Inspiratie uit gastvrijheid
Bij Hotel De Keizerskroon ervaart u hoe echte gastvrijheid voelt, proeft,
ruikt en oogt. Met onze inspiratie op het gebied van klantbeleving
helpen wij organisaties om customer en employee experience
te verhogen.
Van een gastvrijheidsworkshop , een guest experience journey tot een
belevingsdiner of een volledige run je hotel experience: wij denken
graag mee in een tailor made programma voor uw team.
Persoonlijke aandacht staat centraal in De Keizerskroon. Dat, in
combinatie met de unieke ligging en de aandacht voor het eten
en drinken tijdens uw bijeenkomst, maakt De Keizerskroon tot een
bijzondere locatie voor uw bijeenkomst.

MEETINGS AT HOTEL DE KEIZERSKROON
Our hospitality inspires
At Hotel De Keizerskroon, you’ll experience how real hospitality
feels, tastes, smells and looks. With our inspiration in terms of
customer experience, we are happy to help organisations enhance
the customer and employee experience.
Experience a hospitality workshop, a guest experience journey, a
dinner experience, or a complete run your hotel experience: we’ll
happily join you in the thinking process for a tailor-made programme
for your team.
Personal attention is the key at De Keizerskroon. The unique location
and the attention to food and drinks during your meeting also make
De Keizerskroon a special location to host your gathering.

Faciliteiten / facilities:
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CHÂTEAU HOLTMÜHLE
Kasteellaan 10, 5932 AG Tegelen
T +31 (0)77 373 88 00 | E holtmuehle@bilderberg.nl

SFEER, STIJL EN VOLOP GASTVRIJHEID IN EEN AUTHENTIEK
MIDDELEEUWS KASTEEL
Château Holtmühle is een uniek historisch kasteel uit de
middeleeuwen. Een nacht in één van onze 66 geweldig
sfeervolle kamers voorzien van alle gemakken maken dat u
zich meteen kasteelvrouw en -heer voelt. Ga erop uit naar de
Kasteeltuinen van Arcen, de Hertog Jan Brouwerij en het Museum
Van Bommel Van Dam. Of bezoek de bourgondische stad Venlo
en het gezellige Roermond. En slaat de vermoeidheid toe na
een dag in het Limburgse land? Bezoek dan ons zwembad,
de sauna, het Turks stoombad of de fitness. Zo kunt u verkwikt
en prinsheerlijk de dag afsluiten in ons Restaurant Die Alde
Heerlickheijt waar u onder de middeleeuwse keldergewelven
geniet van de moderne Franse keuken.

ATMOSPHERE, STYLE AND THE ULTIMATE HOSPITALITY IN AN
AUTHENIC MEDIEVAL CASTLE
Château Holtmühle is a unique historic castle which dates
back to the Middle Ages. A night in one of our 66 charming
and atmospheric rooms, which offer every convenience, will
immediately make you feel like a lord or a lady. Explore the
Arcen Castle Gardens, the Hertog Jan Brewery and the Museum
Van Bommel Van Dam or visit the Burgundian city of Maastricht
and the welcoming Roermond. If you are tired after a day spent
exploring Limburg, why not visit our swimming pool, sauna, Turkish
steam bath or fitness room? Feeling refreshed, bring the day to
a delicious conclusion in our Restaurant Die Alde Heerlickheijt
where you can enjoy the modern French cuisine in the medieval
vaulted cellars.

VERGADEREN BIJ CHÂTEAU HOLTMÜHLE
Authentiek middeleeuws kasteel
In dit middeleeuwse kasteel vergadert u in luxe en stijl met de comfort
van nu. De ideale mix van historie en moderne luxe komen niet alleen
samen in de comfortabele meetingruimtes. Ook in de sfeervolle
lounge met open haard komt u tot rust na een intensieve meeting.
Wenst u daarbij optimale service en privacy? Dan is Château
Holtmühle ook exclusief af te huren. Het volledige kasteel staat tot
uw beschikking. Zo wordt iedere bijeenkomst een groot succes.

MEETINGS AT THE CHÂTEAU HOLTMÜHLE
Authentic medieval castle
At this medieval castle, you can meet in luxury and style but with all
the comforts of the modern age. The ideal mix of history and modern
luxury is not just found in the comfortable meeting rooms. Also in the
atmospheric lounge with its open fire, you can relax after an intensive
meeting. Would you like an optimal level of service and privacy? If
so, Château Holtmühle can also be hired on an exclusive basis. The
entire castle will then be at your disposal. Guaranteed to make every
meeting a big success!

Faciliteiten / facilities:
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HOTEL DE BOVENSTE MOLEN
Bovenste Molenweg 12, 5912 TV Venlo
T +31 (0)77 359 14 14 | E bovenste-molen@bilderberg.nl

BOURGONDISCHE GASTVRIJHEID IN NOORD-LIMBURGS
LANDSCHAP
Aan de rand van Venlo, net buiten het centrum en verscholen
in weldadig groen, ligt Hotel De Bovenste Molen. Hier geniet
u van een gezellig verblijf in een warme bourgondische sfeer.
Onze 82 modern gerenoveerde hotelkamers bieden u alle rust
en luxe om bij te komen van een heerlijke dag buiten. Wandelen
door het glooiende Limburgse landschap of winkelen in stijlvol
Venlo. Of misschien nog sportiever: mountainbiken in de bossen
rondom het hotel. Ook in ons restaurant Woodz staan we klaar
om u een verblijf te bieden waarbij het u aan niets ontbreekt.
VERGADEREN BIJ HOTEL DE BOVENSTE MOLEN
Vergaderen in het Limburgse bos
Ruim 44 hectare bosgebied met wandelpaden, meren en beken
omsluiten het hotel. Daarmee biedt De Bovenste Molen een plek
waar u zich kan afzonderen – voor aandacht en focus – maar u
ook nieuwe inspiratie kan opdoen, bijvoorbeeld voor samenwerking
en groei. Waarom bijvoorbeeld niet vergaderen in de openlucht
of tijdens een wandeling in het bos? Of een strategiesessie starten
met een actieve mountainbiketocht, stadstour door Venlo of lunchen
aan de vijver? Onze meetingruimtes hebben vrij zicht op het groen,
en ook in ons restaurant Woodz, met stoere lokale gerechten, is de
inspiratie uit de omgeving terug te vinden.

BURGUNDIAN HOSPITALITY IN THE NORTH LIMBURG
LANDSCAPE
Hotel De Bovenste Molen is on the edge of Venlo, just outside
the centre and hidden away in a green setting. Here, you can
enjoy Burgundian hospitality in a warm and friendly atmosphere.
Our 82 modern renovated rooms offer peace and luxury and
allow you to renew your energy after a wonderful day outside.
Wander through the gently rolling Limburg landscape, go
shopping in stylish Venlo or explore the forests surrounding the
hotel on mountain bikes. We also look forward to welcome you
to our restaurant Woodz, and make sure you have a wonderful
experience.
MEETINGS AT HOTEL DE BOVENSTE MOLEN
Meetings in the Limburg forest
The hotel is surrounded by over 44 hectares of forests with walking
routes, lakes and streams. De Bovenste Molen therefore offers
peace and solitude, allowing you to focus on what is important,
but also to gain new inspiration for aspects such as collaboration
and growth. For example, why not hold your meeting outside or
during a walk in the woods? Or start a strategy session with an
active mountain biking trip, Venlo city tour or lunch at the pond. Our
meeting rooms overlook the green spaces around the hotel and our
Woodz restaurant with its down-to-earth local dishes also draws
inspiration from the natural surroundings.

Faciliteiten / facilities:
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KASTEEL VAALSBROEK
Vaalsbroek 1, 6291 NH Vaals
T +31 (0)43 308 93 08 | E vaalsbroek@bilderberg.nl

LUXE, ONTSPANNING EN HISTORISCHE ATMOSFEER IN
LIMBURGS HEUVELLANDSCHAP
Kasteel Vaalsbroek in Vaals is een prachtig gelegen hotel op
een landgoed van 18 hectare in het schilderachtige Limburgse
heuvellandschap, dichtbij het Drielandenpunt, Maastricht en
Aken. U overnacht in één van de 130 sfeervolle kamers of
suites in de hotelvleugel naast het kasteel met eigen patio of
schitterend uitzicht over het glooiende Limburg. U ontbijt heerlijk
in het naastgelegen Kasteel Vaalsbroek. Het à la carte restaurant
van Kasteel Vaalsbroek, ‘In de Oude Watermolen’, is vermaard
om haar lokale ingrediënten en seizoensgebonden gerechten.
Kom na een dag genieten in stad of natuur, heerlijk ontspannen
in ons Spa & Wellness Centre Vaalsbroek.

LUXURY, RELAXATION AND A HISTORIC ATMOSPHERE IN THE
GENTLE LIMBURG HILLS
Kasteel Vaalsbroek is wonderfully located on an estate in the
gentle hills of the beautiful Limburg landscape, near the point
where the Netherlands, Germany and Belgium meet and near
Maastricht and Aachen. Stay in one of the 130 atmospheric
and spacious rooms in the adjacent hotel or, if you would prefer
even more luxury, in one of our tastefully furnished suites with a
wonderful view of the gently rolling Limburg landscape. Enjoy
a delicious breakfast in the adjacent castle. The à la carte
restaurant at Kasteel Vaalsbroek, ‘In de Oude Watermolen’, is
renowned for its local ingredients and seasonal dishes. After a
day enjoying a city or the nature, relax in our Spa & Wellness
Centre Vaalsbroek.

VERGADEREN BIJ KASTEEL VAALSBROEK
Een stukje buitenland in het binnenland
Buitenland in eigen land: zo voelt Kasteel Vaalsbroek. Een vergadering
in de sfeervolle kasteelzaal combineert u met een smaakvolle lunch
met lokale producten, een teamdag sluit u af met een wijnproeverij
of roofvogelworkshop op ons landgoed. Weg van de dagelijkse
omgeving bent u in staat om u te richten op wat belangrijk is en komt
u nader tot elkaar. Het glooiende landschap van Zuid-Limburg, dichtbij
het Drielandenpunt, Aken en Maastricht, is hiermee het perfecte decor
voor managementsessies, grote events en personeelsfeesten.

MEETINGS AT THE KASTEEL VAALSBROEK
A little piece of abroad, in the Netherlands
As if you’re abroad in your own country: that’s how Kasteel Vaalsbroek
makes you feel. On the historic estate, surrounded by the rolling hills
of South Limburg, you can experience genuine Burgundian hospitality.
A meeting in the atmospheric castle room can be combined with a
delicious lunch made with local products, or a team day could be
brought to an enjoyable conclusion with a wine-tasting session or bird
of prey workshop on our estate. Far from the everyday hustle and
bustle, you will be able to focus on what is truly important and get to
know each other better.

Faciliteiten / facilities:
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BELLEVUE HOTEL DRESDEN
Große Meißner Straße 15, 01097 Dresden
T +49 (0)351 8050 | E welcome@bellevue-dresden.com

ULTIEM ONTSPANNEN IN DRESDEN.
Bilderberg Bellevue Hotel Dresden is uw ideale startpunt voor
een bezoek aan Dresden. Het hotel ligt direct aan de rivier de
Elbe met een schitterend uitzicht op het historische stadscentrum
van deze unieke stad. Na een dag vol cultuur biedt het hotel u de
rust en ruimte om te ontspannen. De 340 sfeervolle hotelkamers
zijn van alle gemakken voorzien. In het Wellness Centre kunt
u terecht voor een duik in het zwembad of een bezoek aan de
fitness. In de zomer is onze biergarten ‘Elbsegler’ met uitzicht op
de Elbe open voor een koel glas bier en authentieke gerechten.
Het ontbijtbuffet mag u zeker niet missen.

A SUPER RELAXING HOTEL STAY IN DRESDEN.
Bilderberg Bellevue Hotel Dresden is an ideal starting point for
your visit to Dresden. The hotel is situated directly on the River Elbe
with magnificent views of the historic city centre of this unique city.
After a day immersed in culture, the hotel offers you tranquillity and
room to relax. All 340 hotel rooms offer a full range of amenities.
In the Wellness Centre you can enjoy a dip in the pool or a visit
to the fitness centre. In the summer, our beer garden ‘Elbsegler’
with its views of the Elbe is open for a refreshing glass of beer and
authentic dishes. You certainly cannot miss out on the breakfast
buffet, which includes honey from the hotel’s own bees.

VERGADEREN BIJ BELLEVUE HOTEL DRESDEN
Vergaderen in de historische stad Dresden
Het Bellevue Hotel Dresden bevat alle ingrediënten om uw meeting
of event succesvol te maken. Met 20 veelzijdige meeting- en
eventruimtes en 340 hotelkamers biedt het hotel plaats aan 850
conferentiegasten. De uitgestrekte parktuin, direct aan de Elbe, is
de perfecte locatie voor bijzondere events, feesten of bruiloften. Het
indrukwekkende uitzicht op het historische stadscentrum van Dresden
geeft zo een extra dimensie aan uw bijeenkomst.

MEETINGS AT BELLEVUE HOTEL DRESDEN
Meetings with a view of the historic city centre of Dresden
Bellevue Hotel Dresden has all the ingredients to make your meeting
or event a roaring success. With 20 versatile meeting and event
rooms and 340 rooms, the hotel can accommodate 850 conference
guests. Directly on the Elbe, the large park garden is the perfect
location for special events, parties and weddings. The impressive
views of Dresden’s historic centre will certainly add something extra
to your meeting.

Faciliteiten / facilities:
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