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DE BOVENSTE MOLEN



BILDERBERG HOTEL 
DE BOVENSTE MOLEN

Vergaderen midden in de Noord-
Limburgse bossen

In het Limburgse Venlo, op slechts 45 autominuten van 
Düsseldorf airport, ligt het prachtige landhuis van 

Hotel De Bovenste Molen. Hier ervaar je echte 
Bourgondische gastvrijheid tijdens jouw training, 

vergadering of bijeenkomst. In het hotel vind je alle 
rust en gezelligheid die Limburg te bieden heeft. 



WAAN JE IN HET 
BUITENLAND

Gelegen op 22 ha eigen grond biedt 
De Bovenste Molen schitterende bossen en 

prachtig heidelandschap. Met een 
wandeling of fietstocht kun je deze 

prachtige omgeving ontdekken. Naast de 
indrukwekkende natuur heeft Limburg nog 
veel meer te bieden, zoals gezellige steden 

of pittoreske dorpjes. 



OVER HOTEL DE BOVENSTE MOLEN

Hotel
DE BOVENSTE MOLEN

Aan de rand van Venlo, net buiten het centrum en 
verscholen in weldadig groen, ligt Hotel De Bovenste 

Molen. Hier geniet je van een gezellig verblijf in een warme 
bourgondische sfeer. 

Ervaar
GASTVRIJHEID

Ervaar wat échte gastvrijheid betekent 
en verwen jezelf met ontspanning van de 

bovenste plank.



OVER HOTEL DE BOVENSTE MOLEN

Terras &
BUITENKEUKEN
Ideaal voor een gezellige

samenkomst en goede borrel.

Restaurant
WOODZ

Het vernieuwde restaurant dat zich richt 
op stoere en regionale gerechten. Het 

brede bierassortiment biedt de 
mogelijkheid tot mooie bier-

spijscombinaties.

Lokaal
EN DUURZAAM

Hotel De Bovenste Molen maakt zoveel 
mogelijk gebruik van seizoensgebonden 

producten uit de regio.



VERGADEREN BIJ HOTEL DE BOVENSTE MOLEN

Persoonlijk
VERGADEREN

Het prachtige landhuis ligt diep verscholen in de Noord-
Limburgse bossen. De natuurrijke omgeving nodigt uit om 
naar buiten te gaan. Bilderberg Hotel De Bovenste Molen 
biedt de mogelijkheid om jouw vergadering, training of 

bijeenkomst in de buitenlucht te organiseren.

● 6 vergaderruimtes
● Tot 80 personen
● Gratis WiFi



ONZE KAMERS

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 om aan te kunnen 
schuiven bij ons uitgebreide ontbijtbuffet.



ACTIVITEITEN

ER IS ALTIJD IETS 
TE DOEN!

Originele activiteiten met een 
Bourgondische touch

Even een break van de training of 
vergadering? Wij hebben ideeën genoeg! 

Van een bierproeverij bij Hertog Jan tot een 
wandeling in het nabijgelegen natuurgebied 
’t Jaomerdal. Perfect voor teambuilding, het 

hoofd leeg te maken of gewoon even 
samen plezier te maken.



ONZE SERVICE

ONTMOET DE 
MAÎTRE B’

On top service, wat betekent dat? Voor elke 
zakelijke meeting krijgt 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.



Nicole

Chef Kok

Creatief en bereid graag stoere 

gerechten.

Sven Ralph

ONTMOET HET TEAM
van Hotel De Bovenste Molen

Housekeeping

Zij heeft graag alles onder controle 

en verzorgd alles tot in de puntjes.

Mariëtte
General Manager

Vriendelijk en zeer betrouwbaar. Zij 

is een echte gastvrouw.

MaryLoes
Revenue Manager

Een  harde werker en zeer secuur. 

Hanneke

Vivian 

Maître B’

Zij zorgt ervoor dat u aan niets zal 

ontbreken gedurende het verblijf.

F&B

Hij verzorgt alles in het restaurant 

tot in de puntjes.

Front office

Met haar brede lach is elk 

ontvangst een goed begin.

Gé
Reserveringen

Al jaren contactpersoon in het 

voortraject die graag met u 

meedenkt.



BELEEF BILDERBERG

THE SKY IS 
THE LIMIT

All you need is imagination
Een meeting is meer dan een vergadering. Bilderberg 
heeft daarom als doel iedere bijeenkomst van begin 

tot eind bijzonder te maken. Bijvoorbeeld met een 
walking breakfast, een DIY diner, een goodnight 

surprise of een ander verrassend element dat past bij 
het doel van je meeting. Let’s imagine!



WHY
SETTLE

FOR
LESS?


