MEET, DINE,
SLEEP & PARTY

WELKOM
Welkom bij Hotel Hoorn
Bent u op zoek naar een geschikte locatie voor een feest? Wilt
u een congres organiseren of zoekt u een boardroom voor een
vergadering? Bij Van der Valk Hotel Hoorn bent u aan het juiste
adres!
Multifunctionele zalen
Met 9 multifunctionele zalen en 5 bioscoopzalen is Van der Valk
Hotel Hoorn de perfecte locatie voor ieder evenement. Al onze
zalen zijn uitgerust met moderne audiovisuele apparatuur,
airconditioning en er is overal gratis wifi beschikbaar.
Faciliteiten
Een heerlijk comfortabel hotel met 158 kamers om in tot rust te
komen, restaurants om uren te tafelen, maar ook een VUE bioscoop,
een casino en koffiebar Chiccio. Het hotel beschikt over drie
restaurants, welke de mogelijkheid bieden om à la carte te dineren
of om gebruik te maken van Live Cooking. En wat denkt u van ons
restaurant Tokan. In een prachtige setting proeft u gerechten die
alle papillen provoceren. In onze lobbybar kunt u genieten van een
lekker drankje en tevens een hapje eten. Daarnaast bestaat ook de
mogelijkheid om een privéfeest te houden in onze bar De Batavia.
De ruime bar is voorzien van alle luxe, zodat u tijdens uw feest
nergens naar om hoeft te kijken.
Bereikbaarheid
Van der Valk Hotel Hoorn is gelegen aan de autosnelweg A7. Het
hotel beschikt over een ruime gratis parkeerplaats en is zeer
centraal gelegen tussen de noordelijke provincies en de randstad.
Het hotel is ook makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer.
Voor de actuele dienstregeling verwijzen wij u graag naar onze
website en naar de website van de routeplanner voor het openbaar
vervoer in Nederland: www.9292.nl
VUE Cinema’s
In ons inpandige bioscoop VUE Cinema’s heeft u de mogelijkheid
om een presentatie te geven voor een groot publiek. VUE Cinema’s
beschikt daarnaast over de nieuwste technologieën omtrent beeld,
geluid en comfort.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor het
organiseren van een evenement in Van der Valk Hotel
Hoorn? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op
met ons Sales team via (0229) 799 061 of
sales@hoorn.valk.com.
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OVERIGE HOTELFACILITEITEN
Bioscoop
Casino
Lobbybar
Tokan Gastrobar
Koffiebar Chiccio
Wellness

VERGADEREN
Vergaderzalen
De vergaderzalen van Van der Valk Hotel Hoorn
bevinden zich op de 1ste etage. De zalen zijn modern
ingericht; u kunt ongestoord en comfortabel
vergaderen. Bijna alle zalen beschikken over een ruim
balkon. Alle zalen hebben voldoende daglicht en de
mogelijkheid volledig verduisterd te worden. Tevens zijn
alle zalen uitgerust met airconditioning, de nieuwste
technologieën en is er gratis internet aanwezig. De zalen
zijn flexibel aan elkaar te koppelen of te ontkoppelen
door middel van ingebouwde schuifwanden.
VUE Cinema’s
In onze inpandige bioscoop VUE Cinema’s heeft u de
mogelijkheid om een presentatie te geven voor een
groot publiek. VUE Cinema’s beschikt daarnaast over
de nieuwste technologieën omtrent beeld, geluid en
comfort, zodat uw (product) presentatie tot zijn beste
recht komt.

Zaalcapaciteit
Plan uw meeting of event in een boardroom,
vergader- of bioscoopzaal, de zaalbar of in
een combinatie van zalen. Hieronder ziet u de
maximale zaalcapaciteit in personen. Exacte
aantallen worden in overleg bepaald.

14 ZALEN
10 BOARDROOM OPSTELLING
100 U-VORM OPSTELLING
120 CARRÉ OPSTELLING
144 SCHOOL OPSTELLING
168 CABERET OPSTELLING
300 DINER OPSTELLING
400 THEATER OPSTELLING
850 FEEST OPSTELLING
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ZALEN PLATTEGROND 1E VERDIEPING

Hekboot

FREGAT

HEKBOOT

Fregat

combinatie 4 zalen
Bakboord

DRIEDEKKER
Driedekker

combinatie 4 zalen
Stuurboord
Katschip

Fluitschip

FLUITSCHIP

KATSCHIP

combinatie 6 zalen
Halve Maen
Hekboot

Driedekker

Fregat

Fluitschip

Katschip

ZAALBAR
De Batavia

Alle zalen open en
zaalbar: VOC Plein

INGANG
ZALEN

Pantchiallang
Pantchiallang

Hoeker

Brigantijn

Hoeker

IGANTIJN

Galjoot

ALJOOT

Pinas

PINAS

Pakketboot

Brigantijn

BRIGANTIJN

Galjoot

GALJOOT

Pinas

KETBOOT
PINAS

PAKKETBOOT

SALES

SALESKANTOOR
ANTOOR

Pakketboot
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VERGADERARRANGEMENTEN
Dagdeel arrangement
•
Onbeperkt koffie, thee en Valk water
•
Onbeperkt frisdranken
•
Vergaderbreak met lekkernijen van de chef
•
Flipover met papier en stiften
•
Schrijfmateriaal, Wifi, LCD scherm of
beamer met projectiescherm
Dag arrangement
•
Onbeperkt koffie, thee en Valk water
•
Onbeperkt frisdranken
•
Live Cooking Lunch
•
Vergaderbreaks met lekkernijen van de chef
•
Flipover met papier en stiften
•
Schrijfmateriaal, Wifi, LCD scherm of
beamer met projectiescherm

Compleet arrangement:
•
Onbeperkt koffie, thee en Valk water
•
Onbeperkt frisdranken
•
Live Cooking Lunch
•
Tweegangenvergadermenu inclusief
2 binnenlands gedistilleerde drankjes
•
Vergaderbreaks met lekkernijen van de chef
•
Flipover met papier en stiften
•
Schrijfmateriaal, Wifi, LCD scherm of
beamer met projectiescherm

Wilt u audiovisuele hulpmiddelen huren? Laat het ons weten.
U kunt hierbij denken aan:
•
Geluidsinstallatie met een microfoon
•
Laptop
•
Conferentietelefoon, pointer
•
Podium, katheder
Onze tarieven treft u op het prijs informatieblad.

BRIGANTIJN
4

PINAS

ZAALBAR DE BATAVIA

BORRELEN
Heeft u iets te vieren met vrienden, familie of collega’s? Of wilt u na uw
vergadering lekker borrelen? Dat is mogelijk in onze zaalbar, uw eigen
zaal of bij kleine gezelschappen in onze gezellige lobbybar. De bars zijn
sfeervol ingericht en van alle gemakken voorzien. Tevens bieden wij op
maat gemaakte arrangementen.
Wij bieden diverse mogelijkheden om uw borrel tot een succes te
maken:
Borrel arrangement één uur
Voor een periode van 60 minuten serveren wij onbeperkt dranken
uit het Hollands dranken assortiment (frisdranken, vruchtensappen,
Bavaria tapbier en huiswijn). Het borrelarrangement kan in overleg
ook afgenomen worden voor meerdere uren.

Borrel arrangement met hapjes één uur
Voor een periode van 60 minuten serveren wij onbeperkt dranken
uit het Hollands dranken assortiment (frisdranken, vruchtensappen,
Bavaria tapbier en huiswijn) inclusief drie warme hapjes. Het
borrelarrangement kan in overleg ook afgenomen worden voor
meerdere uren.
Luxe borrel arrangement één uur
Voor een periode van 60 minuten serveren wij onbeperkt dranken
uit het Hollands dranken assortiment (frisdranken, vruchtensappen,
Bavaria tapbier en huiswijn) inclusief drie luxe hapjes van de chef.
Onze tarieven treft u op het prijs informatieblad.
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LUNCHEN
Er zijn verschillende mogelijkheden voor de lunch tijdens uw
vergadering. Geniet van een heerlijk Live Cooking Lunchbuffet
in ons restaurant, of laat uw lunch serveren in onze luxe zaalbar
de Batavia. Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om uw lunch te
nuttigen in uw eigen zaal.

Luxe Broodjes Buffet
Geserveerd in zaalbar de Batavia, in uw zaal of op basis van
beschikbaarheid in het restaurant

Live Cooking Lunchbuffet
Geserveerd in ons restaurant

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Vers afgebakken broodsoorten, harde en zachte luxe
broodjes, toast, croissants, Deense patisserie
Diverse kaas- en vleessoorten, zoals jonge en oud belegen
kaas, brie, ham, salami, rosbief
Verschillende soorten vruchtenjam, zoet beleg en
marmelade
Diverse salades, zoals huzarensalade, pastasalade en
fruitsalade
Warme lunchgerechten, bijvoorbeeld saté, loempia
en hamburgers
Yoghurt met granola en superfoods
Onze Chef bereidt live voor u een heerlijk
spiegelei of omelet met diverse ingrediënten
Een rijkelijke keuze aan dranken zoals koffie,
thee, melk en verse vruchtensappen

Maandag t/m zaterdag
12:00 uur - 14:00 uur

•

Vers afgebakken broodsoorten, harde en zachte luxe
broodjes en croissants
Twee soorten kaas, jong en oud belegen
Drie soorten vleeswaren, ham, kipfilet en rosbief
Vruchtenjam en marmelade
Sla, tomaat, komkommer en twee dressings
Verse dagsoep
Gekookte eieren
Verse fruitsalade
Koffie, thee, melk en verse jus d’orange

Maandag t/m zondag
10:30 uur – 17:00 uur
Broodjeslunch
Geserveerd in uw zaal
•
•
•
•
•

Twee luxe belegde broodjes
Een kom verse dagsoep
Een zacht bolletje kroket
Handfruit
Koffie, thee, melk en verse jus d’orange

Maandag t/m zondag
10:30 uur – 17:00 uur
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A LA CARTE RESTAURANT

DINEREN
Wilt u uw feest combineren met een diner? Of wilt u tijdens uw
vergadering dineren? Wij bieden verschillende diner mogelijkheden.
Menu van de Chef
Gezellig dineren? In ons restaurant kunt u gebruik maken van het
driegangenmenu van de chef. U heeft de keuze uit vijf verschillende
voor-, hoofd- en nagerechten.
Walking diner
Wij serveren een zesgangenmenu met gerechten van onze à la carte
kaart. De gerechten worden in het klein, staand geserveerd.
Seizoensmenu
Wij serveren een driegangen seizoensmenu met wisselende gerechten
van onze à la carte kaart.
Vergaderdiner
Een driegangendiner inclusief twee drankjes per persoon
(binnenlands gedistilleerd).

Diverse buffetten
Wenst u een bijpassend diner bij uw feest of vergadering?
Wij serveren diverse uitgebreide buffeten in ons restaurant, zaalbar of
uw eigen zaal. Hieronder treft u onze buffetten.
•
Italiaans buffet
•
Mexicaans buffet
•
Van der Valk Klassiekers buffet
•
Nasi buffet
•
Stamppot buffet
Live Cooking Diner
Ons uitgebreide Live Cooking Diner wordt gepresenteerd op vrijdag,
zaterdag en zondag in ons Live Cooking restaurant tussen 17:00 uur en
21:00 uur. Het Live Cooking Diner bestaat uit diverse warme en koude
gerechten. Sommige gerechten worden live voor u gemaakt. Uiteraard
mag er bij een goed diner een dessert niet ontbreken. Wij presenteren
u daarom een heerlijk dessertbuffet. Indien gewenst kunnen wij
speciaal voor u een eigen diner klaarzetten.
De prijzen treft u op het prijs informatieblad.
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HIGH TEA
Wilt u uitgebreid genieten van een high tea? U kunt er voor kiezen om met uw gezelschap in het à la carte restaurant plaats te
nemen, maar ook in koffiebar Chiccio of zelfs in een eigen zaal.
In het à la carte restaurant of in een eigen zaal serveren wij een uitgebreide high tea met hartige en zoete lekkernijen. Daarbij
geniet u van diverse soorten thee, luxe koffie met de beste bonen uit verschillende landen en heerlijke smoothies.
In koffiebar Chiccio serveren wij twee verschillende soorten proeverijen.
Chiccio gaat buiten de grenzen van een typisch Engelse High tea.
Proeverij Leaves and Beans
Onbeperkt koffie en/of thee uit land naar eigen keuze, proeverij van hartig en zoet.
Proeverij Chiccio
Onbeperkt koffie en/of thee uit land naar eigen keuze, proeverij smoothies, proeverij van hartige en zoete lekkernijen en een
proeverij van Chiccio Breekchocolade.
Lees de voorwaarden op www.hotelhoorn.com.

KOFFIEBAR CHICCIO
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FEESTEN
Een verjaardagsfeest met familie en vrienden, een receptie voor
het vieren van uw 25-jarig jubileum met collega’s, een 50-jarig
huwelijksfeest of een spetterend bedrijfsfeest.
Van der Valk Hotel Hoorn beschikt over de expertise en mogelijkheden
om uw evenementen tot in de puntjes te verzorgen. We bieden op
culinair vlak een scala aan mogelijkheden, van een uitgeserveerd diner
in ons restaurant tot een luxe walking dinner in één van onze sfeervolle
zalen. Daarnaast helpen wij u ook graag bij de invulling van uw feest.
Lees in het kopje hieronder de aanvullende mogelijkheden die wij
bieden om uw feest tot een succes te brengen.

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen in ons hotel.
Onder het genot van een kopje koffie/thee bespreken wij graag uw
wensen en onze mogelijkheden voor de invulling van een geslaagd
evenement.
De zalen van Van der Valk Hotel Hoorn bevinden zich op de eerste
etage. Alle zalen zijn uitgerust met airconditioning en is er gratis
wifi aanwezig. Tevens is het mogelijk om uw feest te vieren in Tokan
Gastrobar, wat dacht u van private dining of een ander feest op deze
sfeervolle locatie!

Aanvullende mogelijkheden
Bent u op zoek naar een DJ, band, fotograaf, leuke activiteit of
bijvoorbeeld een hostess? Ook daarin kunnen wij u adviseren. Wij
kunnen daarnaast ook de gehele organisatie uit handen nemen, zodat
u aleen nog maar hoeft te genieten.
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OVERNACHTEN
Met maar liefst 158 sfeervolle en ruime kamers biedt Van der
Valk Hotel Hoorn u volop mogelijkheden voor een comfortabele
overnachting. 82 mooie, ruime Comfort kamers, 56 Superior
kamers, 14 Executive kamers, 5 Suites en 1 luxe Suite.
In alle kamers kunt u gratis gebruik maken van de koffie en thee
faciliteiten. Daarnaast bieden wij in het hele hotel gratis wifi aan
en kunnen al onze gasten gratis gebruik maken van onze fitness,
zwembad en sauna op de veertiende verdieping.
Comfort kamer
Alle comfortkamers hebben een eigentijds karakter en een
prachtig uitzicht over de stad Hoorn en het Markermeer of over
de uitgestrekte landerijen. De badkamer is modern en voorzien
van een ruim ligbad, maar ook van een grote regendouche.
Superior kamers
De superior hotelkamers zijn gesitueerd op de bovenste
verdiepingen van het hotel. Door deze hoge ligging bieden
deze kamers een fantastisch uitzicht over de Noord-Hollandse
landerijen in het westen en de stad Hoorn met het Markermeer
in het oosten.

Suites
Hoorn staat bekend om haar rijke verleden tijdens de Gouden Eeuw,
wij hebben er daarom voor gekozen onze suites te vernoemen naar
beroemde of beruchte maar vooral markante personen uit de VOC tijd.
Al onze suites zijn luxe ingericht en van alle gemakken voorzien.
De suites bevinden zich op de bovenste verdieping van het hotel,
waar u ook het zwembad met sauna en de fitnessruimte vindt. Door
deze hoge ligging bieden deze kamers een fantastisch uitzicht over de
Noord-Hollandse landerijen in het westen.
Alle suites zijn voorzien van een kingsize bed, een 2-persoons jacuzzi
een gevulde minibar en een uitgebreid assortiment hotelammenities
inclusief het gebruik badjas en slippers. Daarnaast staat er een
heerlijke fles bubbels op u te wachten.

EXECUTIVE KAMER

De superiorkamers zijn voorzien van een kingsize bed, een
minibar met 2 flesjes water en een uitgebreid assortiment
hotelammenities.
Executive kamers
De executive hotelkamers zijn gesitueerd op de bovenste
verdiepingen van het hotel en met hun 30m2 ruim opgezet.
Door deze hoge ligging bieden deze kamers een fantastisch
uitzicht over de Noord-Hollandse landerijen in het westen en de
stad Hoorn met het Markermeer in het oosten.
De executive kamers zijn voorzien van een kingsize bed, gevulde
minibar en een uitgebreid assortiment hotelammenities.
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LUXE SUITE

TROUWEN
Uw bruiloft op maat gemaakt
Geen enkele bruiloft is standaard, wij maken graag samen met u een
op maat gemaakte bruiloft. Of u nu kiest voor alleen de ceremonie,
het huwelijksdiner, het huwelijksfeest of alles compleet, het kan
allemaal bij Van der Valk Hotel Hoorn.

Heeft u speciale wensen?
Ons professionele team staat u graag ter zijde, om zo tot een unieke
bruiloft te komen. Zij nemen u desgewenst de organisatie volledig uit
handen, zodat u zorgeloos van deze bijzondere dag kunt genieten.

❤ Officiele trouwlocatie
❤ Overnachten in een luxe bruidssuite
❤ Op maat gesteld diner voor al uw gasten
❤ Prachtig aangeklede zalen
❤ Entertainment

De mooiste dag van uw leven
bereiden wij graag samen met u voor!

Wist u dat wij tot officiële trouwlocatie zijn benoemd?

HOTEL FACILITEITEN
Bioscoop
Wij zijn het enige hotel in Nederland met de unieke combinatie
tussen bioscoop, casino en hotel. In de bioscoop kunt u genieten
van de meest recente films.

Lobbybar
Bij binnenkomst in het hotel wordt u direct warm ontvangen in
de indrukwekkende lobby. De lobbybar is uitermate geschikt als
ontmoetingsplek met familie, vrienden of uw zakenrelatie.

Casino
In het casino vindt u op de ruim 1.000 m2 meer dan 190
speelplekken! Er is dus altijd wel een spel dat u leuk vindt!
Van de bekende roulette tot verschillende vintage en nieuwe
speelautomaten. Jack’s Casino staat garant voor vele uurtjes
speelplezier.

Wij serveren voor u een ruim assortiment aan gebak en andere
patisserie. Het is tevens de ideale plek voor een aperitief
voorafgaand aan uw diner, of juist lekker na te borrelen.

Wellness
Wij hebben een uniek zwembad op de 14e verdieping waar u
heerlijk kunt zwemmen en tegelijkertijd kunt genieten van het
prachtige uitzicht over de stad Hoorn en het Markermeer.
Naast het prachtige zwembad kunt u ook gebruik maken van
onze wellness faciliteiten. U kunt gebruik maken van de Finse
sauna en het warme voetenbad, om vervolgens heerlijk te
relaxen op een van onze ligbedden. Als u verblijft in Hotel Hoorn,
kunt u gebruik maken van onze wellness behandelingen.
Deze behandelingen bieden wij u aan in samenwerking met een
schoonheidssalon.
Koffiebar Chiccio
Koffiebar Chiccio bevindt zich op de eerste verdieping nabij de
zalen en boardrooms. U kunt hier genieten van een kopje koffie
of thee op niveau, gemaakt van de beste kwaliteit koffiebonen
en theeblaadjes uit diverse landen. Kom de sfeer proeven en laat
u verrassen. Tevens serveren wij hier huisgemaakte lekkernijen
en verse tosti’s. Alles is ook als ‘to go’ verkrijgbaar!
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Tokan Gastrobar
Op de tweede etage van Van der Valk Hotel Hoorn bevindt
zich Tokan Gastrobar. Een trendy restaurant waar u kunt
genieten van geniale gerechtjes en culinaire composities. Van
sensationele sushi tot robuuste ribeye. Een menukaart vol
verrassingen in vis, vlees en vega die alle papillen provoceren.
Vlieg mee door de wereld van Tokan en laat u verleiden door
onze zorgvuldig samengestelde menukaart. Bewonder het
restaurant en laat u verwennen in een moerasachtig thema
waarin mystieke accenten en gouden palmtakken een
spannende sfeer creëren. Een stijlvolle setting waar u geniet van
fijne muziek en unieke gerechten die uitblinken in kleur, smaak
en textuur. Perfect bereid en prachtig gepresenteerd met pure
ingrediënten, verfijnde texturen en tropische accenten.
Maak in de mysterieuze ambiance van Tokan zelf een keuze uit
de gevarieerde kaart of kies voor ons shared dining menu of
Tokan driegangenmenu. Geweldig in combinatie met de sake’s,
wijnen en cocktails. Een bijzondere beleving!
Tokan is ook af te huren voor uw exclusieve feestavond.
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verrassend
vanzelfsprekend

Van der Valk Hotel Hoorn
Westfriese Parkweg 1, 1625 MA Hoorn
+31 229 799 060 // hoorn@valk.com

