Geestelijk

De Herberg is ontstaan vanuit een christelijke identiteit. Naast gastvrijheid voor
iedereen, betekent dit ook ruimte voor bezinning en reflectie. Daarom is iedereen
van harte welkom om te bezinnen en/of na te denken over levensvragen.
Ruimte nodig om te onthaasten? De Herberg is, mede door zijn rustieke ligging aan
de Rijn, bij uitstek een plek om volledig tot rust te komen. Daarbij ligt de Herberg
gelegen nabij bos en strand.

Herberg Welgelegen

Naast uw verblijf in uw luxe 2-persoonskamer, kunt u gebruik maken van de
daarvoor speciaal ingerichte stilteruimte met doorkijk op de Rijn. Met 8 luxe kamers
zijn wij ook voor groepen een goede keus.
Denkt u hierbij aan:
• het beleggen van een Alpha weekend.
• het beleggen van een retraiteweekend
• samenzijn van kerken- of oudstenraad.

ACTIVITEITEN RONDOM IDENTITEITSVORMING
Regelmatig organiseren wij avonden of weekenden waarin wij u, met behulp van
professionele sprekers, mee willen nemen langs grote levensvragen over
bestaan en zingeving. Houd hiervoor onze agenda op de website in de gaten!

Herberg Welgelegen
’t Boonrak 21
2235 ED Valkenburg
071-889 1817
info@herbergwelgelegen.nl
www.herbergwelgelegen.nl

Gebruik maken
van de Herberg?

herbergwelgelegen

> Herberg Welgelegen, dé plek om tot
stilte en bezinning te komen!

bezinning ~ vergaderen ~ koken ~ trouwen ~ vieren

Warme, inspirerende locatie, met zicht op de Rijn!

FEESTELIJK

Heeft u iets te vieren en wilt u daarvoor gebruik maken van de Herberg?

ZAKELIJK

Uw verjaardag, een jubileum, een trouwerij [?] Wees welkom!

Herberg Welgelegen biedt naast zijn ambiance, alle faciliteiten die nodig zijn om

>>

Lunch

goed, comfortabel en efficiënt te vergaderen.

>>

Diner en Buffet

>>

Catering

Wij verzorgen voor u:

>>

GROEPSGROOTTE: wij bieden ruimte aan groepen van 6 tot 60 personen.

*Bevinden zich er in uw gezelschap gasten die speciale zorg behoeven?

>>

ONTVANGST: Een warm, gastvrij en vriendelijk ontvangst vinden wij

De Herberg beschikt over de nodige faciliteiten als invalidentoilet met douche.

belangrijk, waardoor uw gasten zich thuis voelen. Als u wilt, vertellen wij
graag iets over de historie en filosofie achter Herberg Welgelegen.
>>

CATERING: vooraf, tijdens en na uw vergadering verzorgen wij diverse
arrangementen met koffie/thee, lunch en diner.

>>

PRESENTATIEMIDDELEN: onze ruimtes beschikken over alle professionele
presentatiemiddelen; flip-over en digitaal beeldscherm.

>>

INSPIRERENDE OMGEVING: onze vergader, lunch- en dinerruimtes zijn
direct gelegen aan de Rijn. Daarnaast hopen wij dat u zich geïnspireerd en
geënthousiasmeerd voelt door onze goede, persoonlijke en innoverende zorg;
gedragen vanuit onze missie met en vóór de lokale gemeenschap.

>>

OVERNACHTEN: onze 8 luxe 2-persoonskamers zorgen ervoor dat wij dé
ideale plek zijn om als organisatie, in alle rust, uitgebreid na te denken over
visievorming en beleid.

TROUWEN

OVERNACHTEN

KOOKWORKSHOPS EN KOOKCURSUSSEN

Er even heerlijk tussenuit? Bij Herberg Welgelegen is

Onze chef-kok, Benjamin, heeft gewerkt voor een

Trouwen op Herberg Welgelegen is in meerdere

het goed toeven!

aantal gerenommeerde restaurants. Bij Herberg

opzichten uniek te noemen! Herberg Welgelegen is een

Met uw partner, samen met vrienden óf misschien

Welgelegen kan hij zijn sociale drive combineren met

officiële trouwlocatie op een prachtige plek gelegen

zelfs met de hele familie, bijvoorbeeld vanwege een

zijn passie voor gastronomie en deelt hij zijn jarenlang

in Valkenburg. Onze trouwzaal ligt direct aan de Rijn,

jubileum. Het is allemaal mogelijk.

opgebouwde ervaring graag met kookliefhebbers.

heeft een wonderschoon uitzicht en een geweldige

Met (maximaal) 16 personen krijgt u onze prachtige

sfeer. De ambtenaar van de burgerlijke stand komt hier

locatie bovendien geheel tot eigen beschikking.

Geeft u ons uw JA-woord?

dan ook graag naartoe om uw Ja-woord te bevestigen.

Samen koken én samen eten: een fantastische

Na afloop toast u in het restaurant samen met familie

Ontspanning

en vrienden op uw huwelijkse verbintenis.

Wij garanderen u een verblijf waarbij Ontspanning

Terwijl u geniet van een heerlijk aperitief, schetsen wij

met een hoofdletter geschreven wordt. U geniet van

het verloop van de avond.

Een sprookjesachtige nacht?

> Voor een rondleiding of meer
informatie, neem contact op!

Kookworkshops
combinatie!

een inspirerende omgeving gelegen aan de Rijn,

Onder begeleiding van de chef-kok bereidt u met

In onze royale bruidssuite wordt u ondergedompeld

zonder prikkels van TV en internet. Ons team van

elkaar een vier, vijf of zelfs 6-gangendiner. Een diner

in een weldadige, comfortabele atmosfeer. Dankzij de

professionals en vrijwilligers maken uw verblijf graag

om samen heerlijk van te genieten in de sfeervolle

ligging op de bovenste etage biedt deze suite heel veel

zo aangenaam en persoonlijk mogelijk. Zoals het een

ambiance die de Herberg u biedt. Bon appétit!

rust en heeft u alle tijd en gelegenheid om samen te

echte Herberg betaamt!

*Wij bieden deze kookworkshop aan voor groepen van
12 tot 20 personen. Uiteraard is het menu geheel aan uw

genieten. Bovendien is ook hier het uitzicht over de
Rijn prachtig. De kamer is voorzien van alle comfort.

Kamers

eigen wensen aan te passen.

De Herberg beschikt over 8 schitterende
tweepersoonskamers met eigen douche en toilet. De
kamers zijn licht, comfortabel en ruim opgezet.
Bent u fysiek minder mobiel? Ook dan zijn onze kamers
zeer toegankelijk. Wij beschikken bovendien over een

Warme, inspirerende locatie, met zicht op de Rijn!

invalidetoilet mét douche.

> Nieuwsgierig?
Houd de agenda op de website in de gaten!

