
Welkom
BIJ CHÂTEAU HOLTMÜHLE



BILDERBERG 
CHÂTEAU HOLTMÜHLE

Vergaderen in een Middeleeuws kasteel

Naast het Limburgse Venlo, op slechts 45 minuten van 
de steden en luchthavens van Eindhoven, Maastricht en 
Düsseldorf ligt het prachtige Château Holtmühle. Hier 

vergader je in Middeleeuwse stijl, maar toch met 
comfort anno nu. Deze fantastische locatie biedt rust, 

luxe en voortreffelijke service die zorgen dat je je 
met elk gezelschap welkom voelt. 



OVER CHÂTEAU HOLTMÜHLE

Château
HOLTMÜHLE

Château Holtmühle is een uniek historisch kasteel uit de middeleeuwen waar u zich 
met recht de koning te rijk voelt. Rust en een luxueuze ambiance in een romantische 

omgeving zorgen dat u zich in stijl kunt laten verwennen.

Middeleeuwse
GASTVRIJHEID

Even terug naar de romantiek van de 
Middeleeuwen met de luxe van nu.



DE SERVICE

ONTMOET DE 
MAÎTRE B’

On top service, wat betekent dat? Voor elke 
zakelijke meeting krijg je als organisator of 

trainer een eigen servicepartner: de Maître B’. 
Hij of zij zorgt er persoonlijk voor dat jouw 

meeting, training of event perfect verloopt en 
het de gasten aan niets zal ontbreken. Bij 
aankomst zal hij je verwelkomen, de dag 

doorspreken en zorgen dat alles gereed staat.



OVER CHÂTEAU HOLTMÜHLE

Authentiek
VERGADEREN

Modern vergaderen in eeuwenoude stijl. Deze fantastische locatie is uitermate 
geschikt voor zakelijke bijeenkomsten, evenementen en feesten die nét dat beetje 
extra moeten hebben. Voortreffelijke service maken dat u zich met elk gezelschap 

welkom voelt.

● 66 Hotelkamers
● 8 Vergaderruimtes
● 2 Restaurants
● 2 Terrassen
● Gratis Wifi
● Zwembad, sauna, stoombad, 

fitness



GLASENAPP

WELKOM IN DE 
GLASENAPP

Met zijn flexibele wand is de Glasenapp te 
verdelen in 2 aparte ruimtes of 1 grote 
ruimte. Hierdoor zijn vele opstellingen 

mogelijk. Met zijn daglicht, de moderne, 
ingebouwde apparatuur en de airco, is deze 

lichte ruimte van alle gemakken voorzien. 



OVER CHÂTEAU HOLTMÜHLE

Kruiden
UIT EIGEN TUIN

Restaurant Die Alde Heerlickheijt 
werkt alleen met de eerlijkste producten, 

met verse ingrediënten.

Restaurant
DIE ALDE 

HEERLICKHEIJT
Ervaar een ware ontdekking in culinair 

opzicht. Laat je inspireren door de 
Franse keuken met moderne en 

oosterse invloeden.

Luxe en
PRIVACY

Ons kasteel exclusief reserveren voor 
een vergadering, personeelsfeest of 

event.



CULINAIR GENIETEN

Kruiden
UIT EIGEN TUIN

Restaurant Die Alde Heerlickheijt 
werkt alleen met de eerlijkste producten, 

met verse ingrediënten.

Luxe en
PRIVACY

Ons kasteel exclusief reserveren voor 
een vergadering, personeelsfeest of 

event.



EVENTS

CHATEAU HOLTMUHLE EXCLUSIEF

Kruiden
UIT EIGEN TUIN

Restaurant Die Alde Heerlickheijt 
werkt alleen met de eerlijkste producten, 

met verse ingrediënten.

Luxe en
PRIVACY

Reserveer het gehele Château voor uw 
bijeenkomst, personeelsfeest of event 

en ontvang de gasten in uw ‘eigen’ 
kasteel!



OMGEVING

ER IS ALTIJD IETS 
TE DOEN!

De beste beslissingen worden vaak 
buiten kantoor genomen

Even een break van de training of vergadering? Wij hebben 

ideeën genoeg! Van schietfestijn tot schapen drijven en van 

Kasteelstorm tot een Solex tour door het prachtige 

Limburgse landschap. Perfect om de teambuilding te 

testen, het hoofd leeg te maken of gewoon even samen 

plezier te maken.



TEAMBUILDING



HOTELKAMER

Slaap lekker!

Een goede nachtrust doet 
wonderen!

Na een intensieve dag is het heerlijk slapen 

in onze comfortabele kamers. Zo word je 

weer uitgerust wakker en kun je genieten 

van ons uitgebreide Bilderberg ontbijtbuffet. 



Reserveringen

Organiseert graag samen met u 

een bijzondere bijeenkomst.

Liezeloes Gé Jacqueline

ONTMOET HET TEAM
van Château Holtmühle

Account Manager

Enthousiaste sparringpartner voor al 

uw zakelijke events

Lian
Chef Kok

Creatief en een inspiratiebron voor 

iedereen.

Restaurant Manager

Bezorgt u graag een culinaire 

avond. 

Anne-Marie Edwin

Reserveringen

Zorgt dat alle puntjes op de i staan 

voor een succesvolle bijeenkomst.

Claudia
Reserveringen

Uw contactpersoon die in het 

voortraject graag met u meedenkt.

Front Office Manager

Zorgt voor een warm welkom bij 

binnenkomst van ons Château.

General Manager

Op en top gastheer! 

Staat altijd voor iedereen klaar. 

Johan



#OUTOFOFFICE
Bilderberg geeft out of office een nieuwe betekenis. 

Want soms gebeuren de dingen die goed zijn voor je bedrijf, juist buiten je bedrijf.



WHY
SETTLE

FOR
LESS?


