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WELKOM BIJ GRAND HOTEL 
WIENTJES

Wij maken graag het verschil!

Een succesvolle zakelijke meeting organiseren in een recent gerenoveerd, 
maar toch historisch hotel? Dan verwelkomen wij je graag bij Bilderberg 
Grand Hotel Wientjes in Zwolle, gelegen op een van de mooiste plekjes 

van de Hanzestad Zwolle. Vanwege de ligging nabij het station, het 
centrum en de vele vergaderfaciliteiten die het hotel te bieden heeft, is 

Grand Hotel Wientjes de ideale locatie om uw zakelijke bijeenkomst, lunch, 
diner of receptie te laten plaatsvinden. Tijdens uw verblijf staat alles in het 
teken van onze persoonlijke service en aandacht. Wij zorgen ervoor dat 

het u aan niets ontbreekt.



OMGEVING

LEVENDIG 
ZWOLLE

Cultuur, historische oudheid & 
gezelligheid komen samen in de 

sfeervolle Hanzestad Zwolle!
Goed te bereiken met het openbaar vervoer 
en de auto. Het hotel is op ca 200 meter van 
het Centraal Station gelegen en op 5 minuten 
loopafstand van het historische centrum. Hier 
vindt u een breed scala aan winkels, boetieks, 

eetgelegenheden, cafés en diverse musea. 
Een bezoek aan het bekende museum "De 

Fundatie" en de prachtige Broerenkerk mogen 
niet ontbreken!  



OVER GRAND HOTEL WIENTJES

Grand hotel
WIENTJES

Bilderberg Grand Hotel Wientjes is een begrip in Zwolle en 
omstreken. Dankzij de centrale ligging en de persoonlijke 
aandacht van onze mensen is Wientjes het perfecte hotel 

om te verblijven. 

Oprechte 
GASTVRIJHEID

Verblijven bij Grand Hotel Wientjes voelt 
als thuiskomen. Onze medewerkers zullen 
er alles aan doen om u verblijf prettig te 

maken.



OVER GRAND HOTEL WIENTJES

Grand
CAFÉ

"De huiskamer van Zwolle"
De ideale plek om af te spreken voor 

een kop verse koffie en huisgemaakte 
appelgebak, een heerlijke lunch of diner. 
Ook is deze ruimte ideaal voor recepties 

of een gezellige borrel.

Restaurant
W

Ervaar de culinaire genoegens van het 
leven. Gerechten samengesteld met 

passie voor pure smaken. 

Lokaal en
DUURZAAM

Pure en eerlijke producten uit Zwolle en 
omgeving worden gebruikt in onze 

smaakvolle gerechten. Proeft u eens de echte 
Zwolse Huppe kaas of de Pastrami van 

slagerij Van Broekhuizen uit Dalfsen! 



VERGADEREN BIJ GRAND HOTEL WIENTJES

Vernieuwend & Vertrouwd
VERGADEREN

Zwolle is ideaal gelegen tussen de Randstad en het 
Noorden. Met het zakencentrum en Centraal Station op 
loopafstand ligt Grand Hotel Wientjes in het hart van de 
stad. Het hotel biedt een combinatie van verschillende 

recent gerenoveerde vergaderzalen.

● 12 vergaderruimtes
● Tot 220 personen vergaderen
● Tot 200 personen diner
● 25 Betaalde parkeerplaatsen
● Gratis WiFi



BIJEENKOMST

GRAB A CHAIR
Theater, carré, cabaret 

of school? 

Welke opstelling er ook gewenst is, wij 
denken graag met u mee en regelen 

het!   



CULINAIR

WE ❤ FOOD
Onze passie voor eten 

is aanstekelijk
Bij Grand Hotel Wientjes vinden we dat 

gerechten lekker, puur en eerlijk moeten zijn. 
Vol van smaak en gemaakt met aandacht 
voor mens, dier en milieu. Wij kennen onze 

leveranciers en producenten en weten waar 
onze ingrediënten vandaan komen. Zo zijn 

en blijven we op zoek naar mooie producten 
uit onze directe omgeving. 



ONZE KAMERS

SLAAP LEKKER!
Een goede nachtrust 

doet wonderen
Na een intensieve dag is het heerlijk slapen
in onze comfortabele kamers, die onlangs 
voor een groot gedeelte zijn gerenoveerd. 
Elke kamer is weer uniek in inrichting en 

uitstraling! Na een goede nachtrust kunt u 
voor een heerlijk ontbijt terecht in 

Restaurant W of voor een kop koffie of glas 
verse jus d'orange in ons Grand café.



ACTIVITEITEN

Geocaching
PER KICKBIKE

Met de GPS voorop het stuur 
en de tas met attributen op 

jacht naar de schat. Een route 
door de Zwolse binnenstad 
langs de mooiste plekjes. 

The
GREAT ESCAPE
 Drie uitdagende escape 

rooms, waarin door middel 
van het oplossen van 

tactische, rekenkundige en 
bloedstollende puzzels 

ontsnapt kan worden uit de 
kamer.

Over de grachten
RONDVAART

Met de Blauwvinger sloep 
varen over de grachten van 

Zwolle met een schipper. 
Ontdek Zwolle en hoor de 
verhalen van de schipper. 

Museum
DE FUNDATIE

Op vijf minuten lopen vanaf 
het hotel is Museum De 

Fundatie. Een omvangrijke 
collectie beeldende kunst 
waarbij een rondleiding 

mogelijk is.



ONZE 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 je 

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.



Dunja
Chef Kok

 Is altijd op zoek naar noviteiten 

op het gebied van eten & drinken.

Daiël

Gaby

Service Manager

Hij zorgt ervoor dat het u aan 

niets ontbreekt.

ONTMOET HET TEAM
van Grand Hotel Wientjes

Maitre B'

Is er voor de gast en ondersteunt 

iedereen even graag.

Andries
General Manager

Zorgt er samen met haar team 

voor dat u en uw gasten in de 

watten worden gelegd en het u aan 

niets zal ontbreken.

Ilse
Revenue Manager

Zorgt ervoor dat intern alle prijzen 

en aanbiedingen op een juiste wijze 

worden gecommuniceerd.

Claudia

MarijkeBart
Reserveringen

Denkt mee in mogelijkheden voor 

uw succesvolle bijeenkomst.

Accountmanager

Zorgt ervoor dat de wensen en 

behoeften van de gasten worden 

geïnventariseerd. 

Front Office

Is de spin in het web en zorgt ervoor 

dat het u aan niets ontbreekt.



WHY
SETTLE

FOR
LESS?


