1 WELKOM
Welkom bij het Van der Valk Palace Hotel Noordwijk. Het eerste Van der Valk Hotel aan de Nederlandse kust. Noordwijk
biedt een hoop mogelijkheden voor het aanvullen van jullie vergadering. Een prachtig strand, waar in samenwerking
met evenementenbureau SPEV verschillende teambuilding activiteiten georganiseerd kunnen worden.
Huur E-choppers, fietsen of steps en verken de omgeving. Wij bieden 11 multifunctionele zalen en 2 boardrooms
voor 2 tot 450 personen. Laat ons events team jullie helpen met het plannen van elk evenement, van kleine vergaderingen tot grote bijeenkomsten.
Neem contact op met ons events team op 0031 (0)71 – 365 3007 of
events@noordwijk.valk.com voor meer informatie.

120 KAMERS
13 MULTIFUNCTIONELE ZALEN
RESTAURANT CIRCELS
DUNES LOUNGE & BAR
160 PARKEERPLAATSEN
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2 ZAALCAPACITEIT
Plan jullie meeting of event in een boardroom of vergaderzaal.
Zie hier de plattegrond en capaciteit van de zalen.

3 VERGADERZALEN
U heeft de keuze uit maar liefst 13 gerenoveerde zalen die kunnen dienen als boardrooms, trainingszalen, congreszalen, expositiehallen en private dining
rooms. De vergaderzalen bevinden zich op de begane grond van het hotel en hebben allemaal daglicht. Tevens zijn alle zalen uitgerust met de nieuwste
technologieën en is er gratis wifi aanwezig. De zalen zijn flexibel aan elkaar te koppelen of te ontkoppelen door middel van schuifwanden.

4 VERGADERZALEN

5 OMGEVING
STRAND OP LOOPAFSTAND
Het hotel ligt in het centrum van Noordwijk. Op slechts
een paar minuten wandelen staan jullie in het centrum van
het dorp en op het prachtige strand van Noordwijk.
Het Van der Valk Palace Hotel werkt samen met
evenementenbureau SPEV. Zij zijn gespecialiseerd in
actieve en creatieve vergaderbreaks, workshops en
teambuilding programma’s op het strand. Benieuwd naar
de mogelijkheden? Ons events team kan daar alles over
vertellen!

LIGGING & BEREIKBAARHEID
Van der Valk Palace Hotel Noordwijk ligt gelegen in de
prachtige Bollenstreek, vlakbij Leiden (20 min), Den Haag
(35 min) en Schiphol (25 min). Ook met het openbaar
vervoer is het hotel goed te bereiken. Vanuit Leiden of Den
Haag gaat er rechtstreeks een bus, welke stopt op 1 minuut
loopafstand van het hotel.

6 OVERNACHTEN
Het hotel beschikt over 115 kamers en 5 suites.
Voor groepen worden de kamers aan de hand van run
of house geselecteerd. Zie hiernaast onze verschillende
kamertypes.

STANDAARD KAMER

SUPERIOR KAMER
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High Speed Wifi
2 flesjes water
Koffie- en thee faciliteiten
Douche
Apart toilet
Klimaatbeheersing

High Speed Wifi
2 flesjes water
Koffie- en thee faciliteiten
Ligbad en douche
Apart toilet
Klimaatbeheersing

7 OVERNACHTEN

PREMIUM KAMER

JUNIOR SUITE

PALACE SUITE
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High Speed Wifi
2 flesjes water
Koffie- en thee faciliteiten
Kingsize bed
Balkon
Ligbad en douche
Apart toilet
Klimaatbeheersing
Badjassen en slippers

•
•
•
•

High Speed Wifi
2 flesjes water
Koffie- en thee faciliteiten
Kingsize bed
Balkon
Apart zitgedeelte met televisie
en bureau
Ligbad en douche
Apart toilet
Klimaatbeheersing
Badjassen en slippers

•
•
•
•
•

High Speed Wifi
2 flesjes water
Koffie- en thee faciliteiten
Kingsize bed
Balkon
Apart zitgedeelte met televisie
en bureau
Inloopdouche
Apart toilet
2-persoons bubbelbad
Klimaatbeheersing
Badjassen en slippers

8 FACILITEITEN
DUNES BAR & LOUNGE

VITALITY FITNESS CLUB

Onze bar bevindt zich op de begane grond naast de
receptie. Jullie kunnen hier genieten van een kopje
koffie of thee. De lobbybar is uitermate geschikt
als ontmoetingsplek met collega’s, zakenrelaties of
familie. Onze bar wordt ook vaak gebruikt voor een
mooi aperitief voorafgaand aan het diner of voor een
afsluitende borrel na vergaderingen.

Onze Vitality Fitness Club is ruim van opzet. Met een
groot scala aan professionele fitnessapparatuur is het
geschikt voor Cardiotraining en krachttraining.
De Club bevindt zich op de -3 verdieping van het Palace
Hotel. Als verblijfs gast is de fitnessruimte altijd open.
Voor groepen is er ook de mogelijkheid om op verzoek
groepslessen te organiseren.

BRASSERIE & TERRACE CIRCLES

PARKEREN

Om de dag te starten met een uitgebreid ontbijtbuffet
is iedereen van harte welkom in ons restaurant Cirles.
Ook ‘s middags en ‘s avonds zijn er verschillende lunch
en diner mogelijkheden.

Van der Valk Palace Hotel beschikt over een parkeergarage met 160 overdekte parkeerplaatsen, waarvan 6
oplaadpunten voor elektrische auto's. Parkeren op het
terrein is tegen betaling en afhankelijk van
beschikbaarheid.

AQUA CENTER
Water doet wonderen! Als hotelgast kan er gratis
gebruik gemaakt worden van ons Aqua Center. Het
Aqua Center biedt de genoegens van een compact
zwembad (7x4 meter) met dubbele jetstream, een
sauna en een Turks stoombad. In ons aqua center is
het dragen van zwemkleding
verplicht.

9 FACILITEITEN
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