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“MEETINGS BY THE HOUR!”

Vergader−
arragementen

onze nieuwe junior offices: per uur te huur

De nieuwe junior boardroom (12 m2) is zeer geschikt voor kleine meetings tot vier personen. Met name voor één
op één gesprekken, zoals sollicitaties, of gewoon als eigen werkplek om even in alle rust en met alle
faciliteiten en service te werken, zijn deze zaaltjes ideaal en budgetvriendelijk!
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*Tarieven:
• zaalhuur 1 uur
• zaalhuur 2 uur
• zaalhuur per dagdeel (4 uur)

€ 25,00
€ 50,00
€ 95,00

+
+
+

vergaderarrangement € 5,- pp
vergaderarrangement € 9,- pp
vergaderarrangement € 12,50 pp

*Het bijbehorende vergaderarrangement geldt per persoon en is additioneel aan de zaalhuur. U wordt
ontvangen met een lekkernij en maakt gebruik van onbeperkt koffie, thee, ijswater en frisdranken.
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USP’S

In het groen
gelegen

Meeting & Events
professionals

Het grote terrein van het hotel biedt
uitgebreide outdoor mogelijkheden. Aan het
meer en onze bosrand kan er bijvoorbeeld
een potje footgolf gespeeld worden.
Ook het organiseren van een op maat
gemaakt outdoor evenement of activiteiten
behoort tot de mogelijkheden. De afdeling
meeting & events denkt graag met u mee.

Het meeting & events team kent een grote
expertise in het organiseren van zowel
zakelijke als feestelijke bijeenkomsten.
Naast onze uitgewerkte arrangementen en
pakketten, zijn wij gespecialiseerd in het
uitwerken van een volledig concept op maat
in iedere vorm van aard. Wij creëren graag
de onvergetelijke beleving.

Residentie
Klein Zwitserland
Naast 210 hotelkamers, kent ons
hotel 21 ruime hotelappartementen,
geschikt voor verblijf van
langduriger aard, zoals t.b.v. expats of
detacheringsmedewerkers.

Strategische
locatie

Parkeren

Het hotel is gunstig gesitueerd,
nabij de A58 op slechts enkele minuten
van zowel Tilburg als Breda en op
een half uur van Antwerpen.

Grootschalige parkeerfaciliteiten,
kosteloos voor al onze gasten.

Toucan
Health Club
Wenst u een ‘break out moment’
na afloop van uw lange vergadersessie,
dan bieden onze fitness & Wellness
faciliteiten van onze
Toucan Health Club
de ontspannende oplossing!
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GEACHTE
GAST
Resorthotel Gilze-Tilburg is dé ideale locatie, rustig in het
groen gelegen nabij de A58 tussen Tilburg en Breda. Naast
een ruime keuze uit 16 nieuwe en recentelijk gerestylede
zalen en boardrooms, beschikt het hotel over 227 hotelkamers, suites en appartementen in diverse luxecategorieën.
Wist u ook dat we beschikken over een wellness centrum
met wellness tuin, casino en een scala aan unieke outdoor
activiteiten? Ons ervaren Banqueting Sales team kent een
grote expertise in het organiseren van zakelijke en feestelijke evenementen en denkt graag mee om uw evenement
samen tot een succes te brengen!
Met vriendelijke groet,

Van der Valk Hotel Gilze-Tilburg
Afdeling meeting & events

EEN BIJZONDERE
LOCATIE VOOR
AL UW ZAKELIJKE
EN FEESTELIJKE
BIJEENKOMSTEN
3

CONFERENTIE
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ZAALCAPACITEIT & OPSTELLINGEN
ZAAL
M² SCHOOL BLOK
U-VORM
CARRÉ CABARET THEATER RONDE TAFELS
FEESTELIJKE OPSTELLING
Aartszaal
92
30
35
30
35
60
80
70
Ballingszaal 100
50
35
30
35
80
100
80
Patrijszaal 1 300
80
60
68
120
220
150
400
Patrijszaal 2 130
48
38
46
72
120
80
120
Krolzaal
205
80
40
52
120
200
150
220
Vossenzaal
108
30
36
28
32
50
50
Vide
150
150
Hotelbar
60
70
Jachtzaal
89
24
30
18
20
30
35
40
40 + bar
Toekanzaal
47
19
Valkenzaal
47
19
-		
Kolibriezaal 25
11
-		
Flamingozaal 36
12
-		
Kwartelzaal
30
12
Pauwenzaal 18
4
Pauwenzaal 2 25
11
									
Voor beurzen en exposities hanteren we andere voorwaarden en prijzen.
Ons sales team informeert u graag verder en stelt met plezier vrijblijvend een passende offerte op.

Tarieven
Pauwenzaal
Pauwenzaal 2
Kwartelzaal
Kolibriezaal
Flamingozaal
Jachtzaal
Toekanzaal
Valkenzaal
Vossenzaal
Aartszaal
Ballingszaal
Patrijszaal 2
Patrijszaal 1
Krolzaal
Hotelbar
Vide

1 dagdeel
€ 99,00
€ 125,00
€ 115,00
€ 130,00
€ 130,00
€ 145,00
€ 160,00
€ 160,00
€ 160,00
€ 180,00
€ 220,00
€ 170,00
€ 340,00
€ 300,00
o.a.
o.a.

2 dagdelen
€ 140,00
€ 175,00
€ 155,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 235,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 295,00
€ 355,00
€ 280,00
€ 540,00
€ 475,00
o.a.
o.a.

3 dagdelen
€ 175,00
€ 220,00
€ 190,00
€ 225,00
€ 225,00
€ 285,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 360,00
€ 420,00
€ 350,00
€ 700,00
€ 590,00
o.a.
o.a.

VERGADERAPPARATUUR
EN SERVICE
Al onze zalen zijn standaard voorzien van een beamer en projectiescherm of een LCD scherm, voor al uw presentaties.
Extra audiovisuele apparatuur of technische ondersteuning gewenst? Neem gerust contact met ons op.
Wij informeren u graag over de uitgebreide mogelijkheden!
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MEET IN STYLE
Van der Valk Resorthotel Gilze-Tilburg beschikt over 16 luxe en multifunctionele vergaderzalen.
Resorthotel Gilze-Tilburg is de ideale uitvalsbasis voor elk type bijeenkomst. Een volledige
verzorging van uw bijeenkomst met een professionele begeleiding vÓÓr, tijdens en ná afloop.
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VERGADERARRANGEMENTEN
Voor zakelijk georiënteerde doelgroepen hebben wij een aantal passende vergaderarrangementen
samengesteld. Uiteraard zijn deze arrangementen uit te breiden aan de hand van uw persoonlijke wensen.
Alle onderstaande prijzen zijn inclusief btw en exclusief zaalhuur.

2-uurs vergaderarrangement

€ 12,50 p.p.

8-uurs vergaderarrangement (diner) € 54,50 p.p.

• Ontvangst met koffie, thee en een lekkernij
•	Onbeperkt koffie, thee, tafelwater en frisdranken tijdens de
bijeenkomst
• Schrijfmateriaal en mintjes
• White board
• Onbeperkt gebruik van draadloos en breedband internet WiFi
• Gratis parkeergelegenheid

4-uurs vergaderarrangement

(middag- en avonddeel)
• Ontvangst met koffie, thee en een lekkernij
•	Onbeperkt koffie, thee, frisdranken en tafelwater tijdens
de bijeenkomst
• 3-Gangen arrangementsdiner in het restaurant, exclusief dranken
• Schrijfmateriaal en mintjes
• White board
• Onbeperkt gebruik van draadloos en breedband internet WiFi
• Gratis parkeergelegenheid

€ 17,00 p.p.

• Ontvangst met koffie, thee en een lekkernij
•	Onbeperkt koffie, thee, tafelwater en frisdranken tijdens de
bijeenkomst
• Schrijfmateriaal en mintjes
• White board
• Onbeperkt gebruik van draadloos en breedband internet WiFi
• Gratis parkeergelegenheid

12-uurs vergaderarrangement

€ 74,50 p.p.

(morgen-, middag- en avonddeel)
• Ontvangst met koffie, thee en een lekkernij
•	Onbeperkt koffie, thee, frisdranken en tafelwater tijdens de
bijeenkomst
• Lunch in het restaurant tussen 12.00 uur en 14.00 uur
• Hartige versnapering in de namiddag
• 3-Gangen arrangementsdiner in het restaurant, exclusief dranken
• Schrijfmateriaal en mintjes
• White board
• Onbeperkt gebruik van draadloos en breedband internet WiFi
• Gratis parkeergelegenheid

8-uurs vergaderarrangement (lunch) € 42,50 p.p.
(morgen- en middagdeel)
• Ontvangst met koffie, thee en een lekkernij
•	Onbeperkt koffie, thee, frisdranken en tafelwater tijdens
de bijeenkomst
• Lunch in het restaurant tussen 12.00 uur en 14.00 uur
• Schrijfmateriaal en mintjes
• White board
• Onbeperkt gebruik van draadloos en breedband internet WiFi
• Gratis parkeergelegenheid
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MAAK KENNIS
MET ONZE NIEUWE
BOARDROOMS
In serene rust vergaderen van 2 tot 19 personen.
State of the art boardrooms, optimale service, de
nieuwste technieken en faciliteiten.
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"MEETINGS
“MEETINGS BY THE HOUR!”
BY THE HOUR!"
onze nieuwe junior offices: per uur te huur

De nieuwe junior boardroom (12 m2) is zeer geschikt voor kleine meetings tot vier personen. Met name voor één
op één gesprekken, zoals sollicitaties, of gewoon als eigen werkplek om even in alle rust en met alle
faciliteiten en service te werken, zijn deze zaaltjes ideaal en budgetvriendelijk!

Onze nieuwe junior offices: per uur te huur

De nieuwe junior boardroom (12 m2) is zeer geschikt voor kleine meetings tot vier personen. Met name
voor één op één gesprekken, zoals sollicitaties, of gewoon als eigen werkplek om even in alle rust en met
alle faciliteiten en service te werken, zijn deze zaaltjes ideaal en budgetvriendelijk!

*Tarieven:
• zaalhuur 1 uur
• zaalhuur 2 uur
• zaalhuur per dagdeel (4 uur)
*Tarieven:

€ 25,00
€ 50,00
€ 95,00

+
+
+

vergaderarrangement € 5,- pp
vergaderarrangement € 9,- pp
vergaderarrangement € 12,50 pp

zaalhuur 1 uur vergaderarrangement
à € 25,00
+ en is additioneel
vergaderarrangement
*Het •bijbehorende
geldt per persoon
aan de zaalhuur. U€7,50
wordt p.p.
à € 50,00
+
vergaderarrangement
€12,50 p.p.
• zaalhuur
uur lekkernij en maakt
ontvangen
met2een
gebruik van onbeperkt
koffie, thee,
ijswater en frisdranken.
• zaalhuur per dagdeel (4 uur)

à € 99,00

+

vergaderarrangement

€17,00 p.p.

*Het bijbehorende vergaderarrangement geldt per persoon en is additioneel aan de zaalhuur.
U wordt ontvangen met een lekkernij en maakt gebruik van onbeperkt koffie, thee, ijswater en frisdranken.
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CULINAIR
DINEREN
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CULINAIRE INVULLING EN
MENU SUGGESTIES
U mag er bij ons vanuit gaan dat óók de culinaire invulling tot in de puntjes verzorgd zal worden.
Met keuzemogelijkheden uit onder andere uitgeserveerde diners, toonaangevende buffetten en zelfs
een walking dinner kunnen we uw culinaire activiteit op en top verzorgen. Heeft u specifieke wensen die
onderstaand nog niet staan beschreven? Neem gerust contact met ons op.
We denken graag met u mee voor een culinaire invulling op maat!

Culinair genieten in een aparte zaal?
Dan bespreken we graag met u de mogelijkheden!
3-gangen menu
U kunt uw eigen 3-gangen menu samenstellen uit onze arrangementen menukaart met een zeer gevarieerde keuze aan vlees-, vis- en
vegetarische gerechten. Wij vragen u een keuze te maken uit 1 of maximaal 2 gerechten per gang.
Van uw keuzes verzorgen wij menukaartjes op tafel waaruit uw gasten ter plekke kunnen kiezen.
		

3-gangen menu vanaf € 32,95 p.p.

Dinch, het ideale buffet!
Afgeleid van onze welbekende brunch, bieden we u ook de zogenoemde dinch aan. Wij verwelkomen u met een sprankelende welkomst
cocktail. Hierna kunt u genieten van een uitgebreid buffet met warme en koude voorgerechten, ruime keuze uit vlees-, vis- en bijgerechten.
Ter afsluiting serveren we een feestelijk dessertbuffet met verschillende soorten ijs, bavarois en patisserie.
Eventueel een stuk rood vlees live aangesneden door een van onze koks?
Onze dinch kan in overleg, met meerdere mogelijkheden uitgebreid worden!

		
		

Dinch basic à € 36,95 p.p.
Dinch deluxe à € 44,95 p.p.

Het dinchbuffet serveren we vanaf 30 personen

Walking dinner
Ideaal voor de informele gelegenheden. Al borrelend genieten uw genodigden van heerlijke minigerechtjes die onze gastvriendelijke
bediening gedurende de avond zullen serveren. Het walking dinner menu bestaat uit voor-, hoofd- en nagerechten.

		

Walking dinner vanaf € 47,50 p.p.

Het walking dinner serveren we vanaf 30 personen
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Brunch, uitgebreid genieten!
Een veelzijdig opgesteld buffet met diverse warme en koude vis- en vleesgerechten en broodsoorten met gevarieerd zoet en hartig beleg.
Ter afsluiting serveren we een feestelijk dessertbuffet met verschillende soorten ijs, bavarois en patisserie.
Eventueel een stuk rood vlees live aangesneden door één van onze koks? Ook onze Brunch kan in overleg, met meerdere mogelijkheden
uitgebreid worden!

		
		

Brunch basic à € 36,95 p.p.
Brunch deluxe à € 44,95 p.p.

Het brunchbuffet serveren we vanaf 30 personen, met een aanvangstijd vóór 13.00 uur.

High Tea
Geniet van diverse zoete lekkernijen, hartige hapjes en smaakvolle sandwiches. Gedurende de 2½ uur serveren we ook koffie en verschillende
soorten thee, jus d’orange en melk.
De high tea kan tussen 11.00 uur en 16.00 worden gereserveerd, met een minimum van 30 personen.

		

High tea € 24,50 p.p.

Live cooking lunchbuffet

€ 19,50 p.p.

Het lunchbuffet bestaat uit een grote diversiteit aan warme- en koude gerechten, waarbij onze koks verschillende daarvan live voor u
bereiden. Het assortiment wisselt naar gelang de seizoenen. Te denken valt bijvoorbeeld aan diverse salades, luxe broodsoorten, vlees- en
visspecialiteiten, hors-d’oeuvres, streekproducten, zuivel, vers fruit en diverse andere lekkernijen; te veel om op te noemen. En natuurlijk zijn
koffie/thee/melk en verschillende sappen inbegrepen!
We serveren het lunchbuffet op werkdagen tussen 12.00 – 14.00 uur.

Broodjesbuffet de luxe

€ 21,50 p.p.

Soep van de dag, diverse luxe belegde harde broodjes, 2 per persoon, onder andere belegd met zalm, rundercarpaccio, brie, filet
american of huisgemaakte garnalensalade, een warme uitbreiding, melk jus d’orange en vers (hand) fruit.
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BORREL-, RECEPTIE- EN
FEESTARRANGEMENTEN
Van der Valk Resorthotel Gilze-Tilburg kent een grote expertise in het creëren en het organiseren van
bijzondere bedrijfsevenementen. De sfeervolle ruimtes zijn geschikt vanaf 25 personen tot 600 personen.
Hieronder vindt u een aantal suggesties voor borrels, recepties of feestavonden.

Borrelarrangement
1 uur (excl. zaalhuur)

Boek nu uw ALL INCLUSIVE FEEST
in Resorthotel Gilze-Tilburg!

€ 12,50 p.p.

•	Onbeperkt drankjes voor 1 uur, exclusief buitenlands
gedistilleerde dranken en buitenlandse bieren en twee hapjes p.p

Receptie-arrangement

Voor de prijs van € 2.495,- is navolgende inbegrepen:

€ 22,50 p.p.

Feestavond voor 50 personen

• Welkomstcocktail of ontvangst met koffie en thee
•	Twee uur onbeperkt drank exclusief buitenlands gedistilleerde
dranken en buitenlandse bieren
• Warme en koude luxe hapjes (4 p.p.)
• Luxe zoutjes en nootjes
• Bij eventuele verlenging wordt per uur € 8 ,00 p.p. berekend.

Feestarrangement

•	Onbeperkt drankjes gedurende vijf aaneengesloten uren, exclusief
buitenlands gedistilleerde dranken en buitenlandse bieren.
• Luxe nootjes en zoutjes op tafel
• 2 luxe koude en 4 warme hapjes p.p.
•	Entertainment, voor de gehele avond een DJ met lichtshow
Uiteraard is het mogelijk om meerdere gasten bij te boeken voor de
gehele feestavond!

€ 42,50 p.p.

• Ontvangst met feestelijke welkomstcocktail
• Vijf uur onbeperkt drankjes exclusief buitenlands
gedistilleerde dranken en buitenlandse bieren
• 2 luxe koude en 4 warme hapjes p.p.
• Luxe zoutjes en nootjes
• Bij eventuele verlenging wordt per uur € 8,00 p.p. berekend.

Heeft u speciale wensen?
Wilt u een evenement op maat?
Onze partyplanners vinden het een uitdaging om samen met u tot
een bijzonder resultaat te komen!

Uw eigen privé bar
Uw event kan plaatsvinden in een sfeervolle hotelbar die alleen voor
uw groep gereserveerd kan worden.

DRANKARRANGEMENTEN
Onbeperkte consumpties binnen het huisassortiment (binnenlands gedistilleerd)
gedurende de onderstaande aangegeven uren.
Prijzen zijn exclusief speciaalbieren en buitenlands gedistilleerde dranken.
Indien gewenst verzorgen wij deze op basis van nacalculatie.

2 uurs drankenarrangement		€ 16,00 p.p.
3 uurs drankenarrangement		€ 22,00 p.p.
4 uurs drankenarrangement		€ 26,00 p.p.
5 uurs drankenarrangement		€ 30,00 p.p.
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JA, IK WIL....
Ons professionele team kent een grote expertise in het organiseren van bruiloften en zien het
als een uitdaging om samen met jullie tot een bijzonder resultaat te komen. Wij zouden het
een eer vinden om deze onvergetelijke dag tot in de kleinste details te mogen organiseren.
Twijfel niet om contact op te nemen met ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en
een rondleiding!

8
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...EEN ONVERGETELIJKE DAG!
ALL INCLUSIVE BRUILOFT
Van harte gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk! Resorthotel Gilze-Tilburg is landelijk bekend op het
terrein van bruiloften mede vanwege het zogenaamde compleet verzorgd trouwpakket voor de zeer scherpe
prijs van € 5995,-

Daggasten, ontvangst en diner op basis van 25 personen





Ontvangst met welkomstcocktail en amuse, u kunt hier kiezen uit 2x een hartig hapje.

Dranken tijdens de ontvangst voor het diner, exclusief buitenlands gedistilleerde dranken en buitenlandse bieren is inbegrepen.
Drie-gangen diner door uzelf samengesteld, uit de arrangementen menukaart, met als dessert een grand dessert.
Drankjes tijdens het diner, exclusief buitenlands gedistilleerde dranken en buitenlandse bieren.

Feestavond voor 80 personen
 Ontvangst met een glas bubbels.
 Onbeperkt drankjes gedurende vijf aaneengesloten uren uit het binnenlands assortiment, exclusief buitenlands
gedistilleerde dranken en buitenlandse/speciaalbieren.

 Luxe nootjes en zoutjes op tafel.
 Diverse koude en warme hapjes, dit zijn 2 luxe koude hapjes en 4 warme hapjes p.p.
 Entertainment, voor de gehele avond een DJ met lichtshow ( als bruidspaar neemt u zelf contact op met de DJ om de
muziekkeuze en overige wensen te bespreken.

Overnachting voor 2 personen
 Ter afsluiting van uw huwelijksfeest een overnachting in één van onze bruidssuites inclusief ontbijt.
 Late check out tot 12.00 uur in plaats van 11.00 uur voor het bruidspaar.
 Met een unieke code, krijgen alle genodigden van de bruiloft korting op een overnachting.

Uiteraard is het mogelijk om meerdere gasten bij te boeken!
Meerprijs per persoon:
 Daggast 							
 Feestgast							
 Buitenlands gedistilleerde dranken

€ 59,95 p.p.
€ 42,50 p.p.
€ 15,00 p.p.

Een volledig op maat gesneden bruiloft naar uw wensen, is uiteraard ook mogelijk. Heeft u bijvoorbeeld al gedacht aan: vers bloemwerk,
trouwvervoer, bruidstaart, ballondecoratie, fotograaf, etc? Onze decennialange ervaring staat borg voor een perfecte organisatie tegen
gunstige voorwaarden. Kortom wij denken graag met u mee!

CEREMONIE ARRANGEMENT
Trots zijn wij op onze erkenning als officiële trouwlocatie van gemeente Gilze-Rijen! U kunt elkaar het jawoord
geven in één van onze prachtige zalen, die u samen met uw planner naar eigen wens kunt indelen en aankleden.
De zaal beschikt over audiovisuele apparatuur voor het afspelen van uw eigen muziek.
Binnen het speciaal voor u opgestelde arrangement is het volgende inbegrepen voor de prijs van € 595,-:







Witte loper (wanneer uw ceremonie binnen plaatsvindt).
De zaalhuur op basis van twee uur.
Aankleding met vers bloemwerk bestaande uit een klein bloemstuk op tafel en rozenblaadjes op het pad.
Katheder voor de ambtenaar.
Microfoon voor de ambtenaar.
Twee luxe stoelen voor bruidspaar.

Extra informatie:

 Dit arrangement is gebaseerd op 50 personen.
 Prijzen zijn exclusief leges van gemeente Gilze Rijen. Neem hierover contact op met de gemeente, afdeling burgerzaken
via het telefoonnummer: 0161- 290217.

 Er mag helaas niet gestrooid worden met rijst. Overige strooisels, zoals confetti, enkel in overleg.
 Vraag naar onze mogelijkheden voor een aansluitende receptie.
	Het is mogelijk de ceremonie buiten, met uitzicht op het natuurmeer Klein Zwitserland, te laten plaatsvinden
voor een meerprijs van € 200,-
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UITBREIDINGEN
ARRANGEMENTEN

31-03-16 13:08
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Ballondecoratie

Entertainment

Voor alle soorten en maten ballondecoratie kunt u bij ons
terecht!

Hotel Gilze-Tilburg heeft door de jaren heen een grote expertise
opgebouwd op het gebied van entertainment, zoals live muziek,
DJ’s, artiesten, achtergrondmuziek etc. Wij adviseren u graag.

Bloemdecoratie bruiloft deluxe pakket
Vanaf € 350,-

Trouwvervoer

	Twee champagneglazen worden gedecoreerd voor het

Hotel Gilze-Tilburg verzorgt op een professionele én persoonlijke
manier uw trouwvervoer en alles daaromheen in het zuiden van
Nederland. U kunt kiezen uit de volgende unieke auto’s:
 Een klassieke Rolls Royce Corniche cabriolet in de kleur wit
 Een zeldzame Oldsmobile Cutlass S Convertible

bruidspaar.
 Het taartmes wordt versierd met lint en bloemwerk.
	De tafels in de zaal waar het diner zich afspeelt, worden
aangekleed met verse bloemstukken.
	Maximaal 14 kleine potjes met bloemwerk voor het
avondfeest. Deze potjes kunnen ook gebruikt worden voor bij
het ontvangst.
	Twee bloemstukken in grote vazen, naar keuze.
Samen met de weddingplanner van Hotel Gilze-Tilburg, kiezen
jullie de stijl en de kleur van de bloemen uit. Gegarandeerd een
meerwaarde voor deze onvergetelijke dag!

Vervoer in een Rolls Royce of Oldsmobile
Graag verzorgen wij uw rit van en naar Hotel Gilze – Tilburg in een
van onze luxe oldtimers. Wilt u een reservering maken voor uzelf
of om iemand te verrassen, wij horen het graag!

Led dansvloer
Back to 70’s met de geweldige LED dansvloer! In ieder door
u gewenste kleur verspringende vlakken en diverse maten
te bestellen. Voor meer informatie hierover vraag naar de
mogelijkheden.
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OVERNACHTEN
De rustige ligging van het hotel en de comfortabele bedden verzekeren u
van een ongestoorde nachtrust. De kamers die van alle comfort zijn voorzien, zijn een lust
voor het oog. Behalve voor de standaard kamercategorie kunnen onze gasten ook kiezen voor
luxueuzere kamercategorieën, zoals de prachtige nieuwe superior kamers en superior suites.
Onze gasten kunnen gratis gebruik maken van het zwembad.

Kamerprijzen (alle kamers zijn rookvrij)

€ 109,00 - € 159,00
€ 114,00 - € 165,00
€ 121,00 - € 171,00
€ 190,00 - € 239,00
€ 189,00 - € 399,00
€ 219,00 - € 349,00

Standaard kamer
Standaard kamer 3 persoons
Superior kamer ligbad whirlpool
Superior kamer jacuzzi
Wellness kamers & wellness suites
Thema suites
Bovengenoemde tarieven zijn op basis van 1 of 2 personen per kamer per nacht.
Deze tarieven zijn exclusief ontbijt en overige toeslagen.

Ontbijtprijzen

Gratis
€ 8,75
€ 17,50

• Kinderen tot 4 jaar
• Kinderen van 4 tot 12 jaar
• Volwassenen
Ontbijtprijzen zijn per persoon per dag.

Overige toeslagen
• Lokale heffingen
• Huisdieren* (beperkt aantal kamers)	
• Babybed per nacht**

p.p.p.n.

€ 2,75
€ 17,50
€ 10,00

Overige toeslagen worden p.p. per nacht berekend.
* Huisdieren zijn alleen toegestaan op een beperkt aantal kamers en niet in onze algemene ruimten
** Op basis van beschikbaarheid. Niet mogelijk op alle kamertypen

Groepsprijzen
Voor groepsreserveringen boven de 20 kamers hanteren wij een groepskorting per kamer, afhankelijk van dagtype en lengte van
verblijf.

Residentie hotelappartementen Klein Zwitserland.
Bent u op zoek naar een passend gemeubileerd huurappartement in de regio Tilburg - Breda voor een kort of langer verblijf,
tijdelijk of residentieel? Dan bieden de appartementen in Residentie Klein Zwitserland u alle optionele mogelijkheden.
Informeer naar de mogelijkheden.

Paardenliefhebbers opgelet!
Speciaal voor paardenliefhebbers beschikt Van der Valk Gilze-Tilburg sinds kort over een heus paardenhotel!
Uw paard verblijft daarbij in een van alle faciliteiten voorziene eersteklas paardenstalling, gelegen op ons terrein
of op de aangrenzende weide/paddock.

19

IN- EN OUTDOOR
ACTIVITEITEN
Wenst u uw zakelijke bijeenkomsten te combineren met een indoor-/outdoor- of bijvoorbeeld partnerprogramma, dan adviseren de medewerkers
van de afdeling banqueting u graag in de diverse mogelijkheden
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Indoor Toucan Health Club

Golf

Voor indoor activiteiten hebben wij bijvoorbeeld onze eigen
inpandige “Toucan Health Club” ter beschikking welke diverse
sportfaciliteiten kan bieden onder professionele begeleiding van
ervaren instructeurs. Zowel voor kleine- als voor grote groepen.
Binnen onze Toucan Health Club kunnen wij bij wijze van suggestie
onder meer onderstaande activiteiten verzorgen:

Daarnaast is het hotel gelegen in de directe omgeving van enkele
prestigieuze golfbanen. Voor diverse partijen verzorgden wij in
samenwerking met verschillende golfbanen reeds golfevenementen
zoals golfclinics. Binnen een straal van slechts enkele kilometers van
het hotel treft u o.a. de volgende banen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Bootcamp
Corepower
Fitness
Multi functional training
Personal training
Spinning (virtual)
Step
X-Co
Yoga

JACKS CASINO
Sinds enkele jaren is Hotel Gilze-Tilburg verrijkt met een eigen
inpandig Casino. Geïnspireerd op de beste casinotradities van Las
Vegas, kunt u een gokje wagen aan de diverse virtuele roulettetafels
of een draai geven aan de “one armed bandits”. Het zeer sfeervol
ingerichte casino beslaat maar liefst 800 vierkante meter en biedt
voor iedereen wat wils.

Outdoor
Voor een eventueel gewenst outdoor programma bieden wij
een scala aan sportieve activiteiten op het zandstrand en de
beboste gedeelten van ons buitenterrein “Klein Zwitserland”, zoals
bijvoorbeeld:

•
•
•
•
•
•

Golfbaan Prise d’Eau
Golfbaan Princenbosch
Noord-Brabantse Golfclub Toxandria
Golfclub Langoed Nieuwkerk
Golfcentrum Vossenhole
Oosterhoutse Golfclub
Efteling Golfpark

Parcours
Stormbaan
Beachvolleybal
Beachvoetbal
Beachhockey
Fietsverhuur

Natuurlijk is elke gewenste activiteit naar uw wensen bespreekbaar

Footgolf: www.voetgolfbaan.nl
Ontdek de nieuwe sensatie van dit jaar: FOOTGOLF Footgolffun biedt
u een uniek concept aan: footgolf onder leiding van profs op officiële
golfbanen!
Anders dan met het boerenvoetgolf of voetgolf op hiervoor speciaal
aangelegde banen, spelen wij dit spelletje op een officiële golfcourse
op het terrein van Hotel Gilze-Tilburg!
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USP’S
In het groen
gelegen

Meeting & Events
professionals

Het grote terrein van het hotel biedt
uitgebreide outdoor mogelijkheden. Aan het
meer en onze bosrand kan er bijvoorbeeld
een potje footgolf gespeeld worden.
Ook het organiseren van een op maat
gemaakt outdoor evenement of activiteiten
behoort tot de mogelijkheden. De afdeling
meeting & events denkt graag met u mee.

Het meeting & events team kent een grote
expertise in het organiseren van zowel
zakelijke als feestelijke bijeenkomsten.
Naast onze uitgewerkte arrangementen en
pakketten, zijn wij gespecialiseerd in het
uitwerken van een volledig concept op maat.
Wij creëren graag de onvergetelijke beleving.

Residentie
Klein Zwitserland
Naast 210 hotelkamers, kent ons
hotel 21 ruime hotelappartementen,
geschikt voor verblijf van
langduriger aard, zoals t.b.v. expats of
detacheringsmedewerkers.

Wellnesstuin &
wellness suites

Strategische
locatie

Ons resorthotel is uitgebreid met een
wellnesstuin met 15 aangrenzende luxe
wellness kamers en wellness suites.
365 dagen per jaar kan men daar genieten
van een buitensauna, buiten whirlpool bad
en Turks stoombad.

Het hotel is gunstig gesitueerd,
nabij de A58 op slechts enkele minuten
van zowel Tilburg als Breda en op
een half uur van Antwerpen.

Toucan
Health Club
Wenst u een ‘break out moment’
na afloop van uw lange vergadersessie,
dan bieden onze fitness & Wellness
faciliteiten van onze
Toucan Health Club
de ontspannende oplossing!
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VOORWAARDEN &
BETALINGSCONDITIES
Algemeen

< 48 uur voor aanvang van de reservering of bij no show, wordt er
100% van de initiële reserveringswaarde in rekening gebracht aan de
opdrachtgever

Op al onze offertes en bevestigingen zijn de Uniforme
Voorwaarden Horeca van toepassing (www.horeca.org/a-zindex) voor
zover mogelijk op onderdelen niet afwijkend schriftelijk medegedeeld,
c.q. overeengekomen. Wellicht ten overvloede verzoeken wij u kennis
te nemen van deze voorwaarden.

Wij verzoeken u vriendelijk wijzigingen en annuleringen schriftelijk te
bevestigen.

Aanbetaling

Definitieve reservering

Bij iedere reservering wordt een vooruitbetaling gevraagd.
In dat geval dient twee weken voor aanvang 50% van de
reserveringswaarde te worden aanbetaald, één week voor aanvang
100% van de reserveringswaarde. Het betaalde bedrag zal dan
na eindcalculatie worden verrekend op de factuur. Voor allinclusive feesten geldt tevens een vooruitbetaling van 100% van de
reserveringswaarde.

Wanneer u een reservering bij ons onderbrengt, ontvangt u een
bevestiging. Deze bevestiging ontvangen wij graag voor akkoord
retour, pas dan is uw reservering definitief en kunnen de gemaakte
kosten op rekening worden geplaatst.

Wijzigings/Annuleringsvoorwaarden algemeen:
Gehele of gedeeltelijke annulering tot 4 weken voor aanvang van de
reservering is kosteloos.
< 4 weken > 2 weken voor aanvang kan opdrachtgever 40% van de
initiële reserveringswaarde kosteloos annuleren, voor het resterende
deel is opdrachtgever betalingsplichtig
< 2 weken > 1 week voor aanvang kan opdrachtgever 30% van de
initiële reserveringswaarde kosteloos annuleren, voor het resterende
deel is opdrachtgever betalingsplichtig
< 1 week > 48 uur voor aanvang kan opdrachtgever 20% van de initiële
reserveringswaarde kosteloos annuleren, voor het resterende deel is
opdrachtgever betalingsplichtig

Nota Bene
Alle in deze brochure genoemde prijzen zijn prijsniveau januari 2022
en inclusief wettelijke BTW.
Prijswijzingen onder voorbehoud.

A RESORT FEELING
A - MAIN WING
Kamers 1 t/m 35
en 500 t/m 505
01
02
03
04
05
06
07
08

receptie
restaurant
bar
casino
toucan health club
conferentie ruimtes
mini market
fietsenstalling

B - ROYAL WING
Kamers 40 t/m 418

C - SUPERIOR WING
Kamers 600 t/m 827

D - RESIDENTIAL WING
Appartementen 900 t/m 926

BUITENFACILITEITEN
09
10
11
12

voetgolf
speeltuin
speelbos
paardenhotel
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VERRASSEND
VANZELFSPREKEND

Klein Zwitserland 8 | 5126 TA Gilze | The Netherlands
T +31(0) 161 454951 | E events@hotelgilzetilburg.nl
I www.hotelgilzetilburg.nl
Blijf op de hoogte en volg ons:
Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest

