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TIJDLIJN
1e KERSTDAG
Live Cooking Kerstbrunch
11.00 - 13.30 uur
11.30 - 14.00 uur

Kerst High Tea

10.30 - 12.30 uur
14.30 - 16.30 uur

Live Cooking Kerstdiner
15.30 - 18.00 uur
16.00 - 18.30 uur

Live Cooking Kerstdiner
19.30 - 22.00 uur
20.00 - 22.30 uur

Tokan Kerst menu
19.00 uur

2e KERSTDAG
Live Cooking Kerstbrunch
11.00 - 13.30 uur
11.30 - 14.00 uur

Kerst High Tea

10.30 - 12.30 uur
14.30 - 16.30 uur

Live Cooking Kerstdiner
15.30 - 18.00 uur
16.00 - 18.30 uur

Live Cooking Kerstdiner

VERRASSEND FEESTELIJK
BIJ VAN DER VALK
HOTEL HOORN
Het is bijna tijd voor de feestdagen. De hotels worden
weer prachtig versierd met de meest mooie kerstbomen
en sfeervolle decoratie.
Heeft u al iets leuks gepland met de feestdagen?
Wij nodigen u uit om samen met uw gezin, familie,
vrienden of gezellig met z’n tweetjes de komende
feestdagen bij ons te vieren.
Kom tijdens de kerstvakantie heerlijk tot rust.
Of wat dacht u van een heerlijk kerstdiner met familie?
Vertrouw uw culinaire zorgen aan ons toe en geniet
van de sfeer, de entourage en de heerlijke gerechten.
In de omgeving zijn er volop activiteiten zoals
verschillende kerstmarkten, de kerstexpress met de stoomtram of gewoon lekker kerstshoppen in Hoorn.
Natuurlijk is er voor de allerkleinste ook veel leuks te
doen. Tijdens de kerstvakantie staat er een heuse schaatsbaan op de Roode Steen in de binnenstad van Hoorn.
In dit kerstmagazine leest u alles over ons uitgebreide
programma met de feestdagen.

19.30 - 22.00 uur
20.00 - 22.30 uur

Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een gezond,
gelukkig en sprankelend 2019!

Tokan Kerst menu
19.00 uur

Tot ziens en gastvrije groet,

NEW YEARS EVE
Party 31 december

NIEUWJAAR
Live Cooking Nieuwjaarsbrunch
1 januari vanaf 12.00 - 14.30 uur

Familie van der Valk en medewerkers
Van der Valk Hotel Hoorn

LIVE COOKING
KERSTBRUNCH

KERST HIGH TEA
1e & 2e kerstdag
10.30 – 12.30 uur
14.30 – 16.30 uur

1e & 2e kerstdag
11.00 – 13.30 uur
11.30 – 14.00 uur

Tijdens de kerstdagen verzorgen wij onze
luxe Live Cooking Kerstbrunch in het geheel
in kerstsfeer gedecoreerde restaurant. U
wordt ontvangen met een glas bubbels.
Er is live muziek en volop kinderentertainment. De Schminkster is aanwezig om de
kinderen van een mooie schminkversiering
te voorzien. Uiteraard ontbreekt een bezoek
van de Kerstman niet!
Prijs volwassenen: € 42,50 p.p.
Kinderen van 3 tot 12 jaar: € 21,25 p.k.
Kinderen tot 3 jaar gratis

Inclusief huiswijn, Bavaria bier, koffie, thee, melk,
fris en vruchtensappen

€ 42,50

p.p.

KINDEREN
€ 21,25 p.k.

Op 25 & 26 december serveren wij u een
overheerlijke Kerst High Tea in koffiebar
Chiccio. Deze high tea heeft een moderne uitstraling, een etagere gevuld met de
meest smakelijke hartige en zoete lekkernijen. Hierbij serveren wij onbeperkt diverse
soorten thee, maar natuurlijk kunt u ook
kiezen voor een lekkere kop koffie of een
fris glas water.
Prijs volwassenen: € 24,50 p.p.
Kinderen van 3 tot 12 jaar: € 12,50 p.k.
Kinderen tot 3 jaar gratis

€ 24,50

p.p.

KINDEREN
€ 12,50 p.k.

LIVE COOKING
KERSTDINER
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1e & 2e kerstdag
15.30 – 18.00 uur
16.00 – 18.30 uur
19.30 – 22.00 uur
20.00 – 22.30 uur

Tijdens de kerstdagen serveren wij een
uitgebreid Kerst Live Cooking Diner met een
rijke keuze aan gerechten. Wij ontvangen u met
een heerlijk glas bubbels. Tijdens het diner
wordt er live muziek verzorgd en kinderentertainment zal niet ontbreken.
Prijs volwassenen: € 54,50 per persoon
Kinderen van 3 tot 12 jaar: € 27,25 p.k.
Kinderen tot 3 jaar gratis

Inclusief huiswijn, Bavaria bier, frisdrank,
koffie en thee

€ 54,50

p.p.

KINDEREN
€ 27,25 p.k.

KINDERKERST

TOKAN KERST MENU

Bij Van der Valk vinden wij het belangrijk
dat alle kinderen een onvergetelijke kerst
meemaken! Daarom hebben wij op Eerste
en Tweede kerstdag tijdens de brunch en
diner kinderanimatie bestaand uit:

1e & 2e kerstdag
19.00 uur

- de kerstman
- koekjes bakken
- schminken
- kleuren
- knutselen
- kinderbioscoop
Kinder
entertainment
& Schminkster

Op 1e en 2e kerstdag serveren wij in onze
nieuwe restaurant Tokan een uitgebreid kerst
menu. Over de inhoud van het menu kunnen wij
nog niks verklappen, want dit is een verrassing.
Beleef de sfeer en proef de Aziatische gerechten in ons restaurant.
Prijs volwassenen: € 74,50 per persoon
Kinderen van 3 tot 12 jaar: € 37,25 p.k.
Kinderen tot 3 jaar gratis

Exclusief dranken

€ 74,50

p.p.

KINDEREN
€ 37,25 p.k.
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FEESTDAGEN
ACTIVITEITEN
KALENDER
Kerst Express Museumstoomtram

Kerst Express begint op het sfeervolle tramstation van de Museumstoomtram in Hoorn. Onder het
genot van een bekertje warme chocomelk beleven
jong en oud de bijna sprookjesachtige ambiance
op dit kerststation. Tijdens de reis in behaaglijk
verwarmde rijtuigen ontmoeten we de Kerstman.
Natuurlijk heeft hij voor alle kinderen een cadeautje bij zich! De stoomtram rijdt naar het historische
station van Wognum en weer terug naar Hoorn. Het
programma Kerst Express duurt circa 2 uur.
Kerstmis bij De Boet

Van half oktober tot eind december ademt alles
in De Boet KERST! Ben je dol op kerstmarkten en
winterfairs? Kom dan zeker een kijkje nemen bij de
gezellige kerstshow in De Boet. Het is ongelooflijk
hoeveel er te zien is. Met sfeervolle kerstmuziek
op de achtergrond word je vanzelf langs de
speciale kerstroute geleid.

Winterparadijs Hoorn

Wat is er leuker dan lekker de schaatsen onderbinden en bij de kunstijsbaan naast het hotel plezier
te maken? Kom naar Kunstijsbaan De Westfries!
Schaatsbaan hartje centrum

Tijdens de kerstvakantie is er een tijdelijke
schaatsbaan te vinden op de Roode Steen in de
binnenstad van Hoorn. Ook leuk om hier een kijkje
te nemen onder het genot van een beker warme
chocomelk.

KERST
ARRANGEMENT
2 DAAGS
Aankomst op 24, 25 en 26 december 2018

Geniet van een heerlijke onbezorgde kerst
in Van der Valk Hotel Hoorn. Droom heerlijk
weg in een van onze heerlijke hotelkamers. Voorzien van alle moderne gemakken. Heerlijk dineren in ons Live Cooking
Restaurant, een mooie kerst film kijken bij
VUE Cinemas. U bepaalt zelf hoe u uw dag
indeelt. Wij verwelkomen u graag in ons
mooie hotel.
Dit arrangement is inclusief:
• 1 x Overnachting op 24, 25 of 26 december
• 1 x Kerst Live Cooking Ontbijt
• 1 x Kerst Live Cooking Diner
• 1 x Bioscoopkaartje
•
•
•
•
•

1 x Welkomstdrankje
Gratis WIFI gebruik in het gehele hotel
Gratis parkeren
Gratis toeristische informatie beschikbaar
Gratis gebruik van zwembad en sauna

Prijs van het arrangement
€ 139,50 per volwassene

NEW YEARS EVE PARTY
Op maandag 31 december 2018 organiseert Van der Valk Hotel Hoorn een geheel
verzorgde avond inclusief drankjes uit het
Hollands assortiment en feestelijke hapjes.
Om 0.00 uur krijgt u een heerlijk glas bubbels en kunt u kijken naar het vuurwerk. De
gehele avond geniet u van live muziek. U
kunt dit feest combineren met een heerlijk
Live Cooking Diner, maar een overnachting
met nieuwjaarsbrunch de volgende ochtend
behoort ook tot de mogelijkheden.
• Live Cooking Diner
17.00 - 21.00 uur
• New Years Eve Party
Aanvangstijd feest: 21.00 uur

Prijs alleen Live Cooking Diner
€ 42,50 per volwassene
€ 21,25 per kind (van 3 tot 12 jaar)
Kinderen tot 3 jaar gratis

Prijs New Years Eve Party
€ 57,50 per volwassene

Prijs inclusief Live Cooking Diner
€ 95,00 per volwassene

Prijs inclusief overnachting
€ 179,50 per volwassene
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(bekijk de voorwaarden in het arrangement)

Volwassene

€ 95,00
per persoon

NEW YEARS EVE
ARRANGEMENT
Gaat u ook genieten van ons New Years Eve
arrangement op 31 december? Maak uw
verblijf dan zo aangenaam mogelijk in Van
der Valk Hotel Hoorn.
Dit arrangement is inclusief:
• 1 x Overnachting op 31 december
• 1 x Live Cooking Diner op 31 december
• 1 x Entree New Years Eve Party
•
•
•
•
•

1 x Live Cooking Onbijt op 1 januari
Gratis WIFI gebruik in het gehele hotel
Gratis parkeren
Gratis toeristische informatie beschikbaar
Gratis gebruik van zwembad en sauna

Prijs New Years Eve Party arrangement
€ 179,50 per volwassene

OUD &
NIEUW
Spetterend het nieuwe jaar in!

Begin 2019 goed en vier New Years Eve met vrienden en familie bij Van der Valk Hotel Hoorn. Wij
zullen er voor zorgen dat het u aan niets ontbreekt.
U gaat dansend het nieuwe jaar in!

LIVE COOKING
NIEUWJAARSBRUNCH
1 januari 2019
Aanvang: 12.00 – 14.30 uur

Voor een goede start van het nieuwe jaar organiseren wij op 1 januari 2019 onze Live
Cooking Nieuwjaarsbrunch. U wordt ontvangen met een glas bubbels, waarna u wordt uitgenodigd om te genieten van een uitgebreid warm en koud buffet. Voor de kinderen verzorgen wij een eigen Kinderbuffet en er zullen verschillende kinderactiviteiten zijn.
Prijs volwassene: € 29,50 per persoon
Kinderen van 3 tot 12 jaar: € 14,75 per kind
Kinderen tot 3 jaar gratis
Inclusief: koffie, thee, melk, vruchtensappen
en bubbels bij ontvangst.

€ 29,50

p.p.

KINDEREN
€ 14,75 p.k.

KERST &
NIEUWJAARSBORRELS

FEESTELIJK
DINEREN

Bent u op zoek naar een prachtige
accommodatie om 2018 feestelijk af te
sluiten, of om 2019 in stijl te beginnen?
Onderstaand treft u enkele suggesties
om deze borrel tot een succes te maken.
Samen met u kiezen we een geschikte
locatie; het restaurant, de hotelbar of
een eigen ruimte.
De feest accommodaties zijn allemaal
prachtig versierd in kerstsfeer.

Ontvangst met een glas bubbels.
Een feestelijk koud en warm buffet in
combinatie met een 3-uurs drankenarrangement.
Het drankarrangement is inclusief frisdranken, vruchtensappen, Bavaria bier,
rode, witte en mousserende huiswijn.
€ 49,50 per persoon

VANAF

€ 49,50
per persoon

FEESTELIJK
BORRELEN
Ontvangst met een glas bubbels, twee luxe
amuses en een assortiment warme hapjes
in combinatie met een 2-uurs
drankarrangement.
Het drankarrangement is inclusief frisdranken, vruchtensappen, Bavaria bier,
rode, witte en mousserende huiswijn.
€ 21,50 per persoon

VANAF

€ 21,50
per persoon

KERST
2018

Wij wensen iedereen
verrassend fijne feestdagen
en een gelukkig 2019
Wilt u meer informatie of reserveren?
Ons receptie team staat u graag te woord.
Van der Valk Hotel Hoorn
Westfriese Parkweg 1 | 1625 MA Hoorn
Telefoon +31 (0)229 799 060
hoorn@valk.com | www.hotelhoorn.com

