Hotel Restaurant Valuas

‘’De verborgen parel’’
aan de Maas in Venlo!

Hotel Restaurant Valuas
➢ Venlo, Limburg

➢ 4-sterren Boutique hotel
➢ 13 luxe suites
➢ Restaurant Michelin (*)
➢ Huiskamer brasserie La Vie
➢ Lid van Les Patrons Cuisiniers
➢ Krokettenlijn en private label
➢ Wijnkamer

➢ Maasbar
➢ Vergadermogelijkheden
➢ Fietsenhuur en diverse wandelroutes

Hotel Valuas
➢ 4- sterren Boutique hotel
➢ 13 prachtige suites
➢ Merendeel van de suites
aan de Maaszijde
Hotel Valuas is:
➢ direct gelegen aan het Pieterpad
➢ eenvoudig te bereiken vanaf
de snelwegen (A73 en A67)
➢ in de buurt van diverse
bedrijfsterreinen in Venlo
➢ op slechts 45 minuten rijden
vanaf de vliegvelden van Düsseldorf,
Eindhoven en Maastricht-Aken airport
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Geopend van maandag t/m zaterdag
Lunch en diner
Place to be in Venlo en omstreken
Duurzame producten en leveranciers
Duurzame gastronomie
Internationale keuken
Prachtig uitzicht op de Maas
Terras aan Maaszijde
Menu’s geïnspireerd op de seizoenen
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Huiskamer brasserie LaVie
➢ Bib gourmand

➢ Geopend van maandag t/m zaterdag
➢ Lunch en diner
➢ Duurzame producten en leveranciers
➢ Internationale keuken
➢ Duurzame gastronomie
➢ Scherp geprijsd 3-gangen menu

➢ Uitzicht op én terras aan Maaszijde
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Wijnkamer
➢ Vergader-, lunch- en (familie) diner locatie

➢ Oppervlakte: 70 m2
➢ Maximale capaciteit: 20 personen

(M.u.v. de huidige richtlijnen RIVM)

➢ Opstelling: 1 grote tafel (max. 18 personen)
2 tafels (max. 20 personen)

(M.u.v. de huidige richtlijnen RIVM)

➢ Beamer, scherm en flipover met stiften op aanvraag en tegen betaling beschikbaar.
➢ Gratis wifi
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Maasbar
➢ Vergader-, lunch- en (familie) diner locatie
➢ Oppervlakte: 60 m2

➢ Maximale capaciteit: 10 personen
➢ Opstelling: 1 grote tafel

(M.u.v. de huidige richtlijnen RIVM)

(M.u.v. de huidige richtlijnen RIVM)

➢ Beamer, scherm en flipover met stiften op aanvraag
en tegen betaling beschikbaar.
➢ Gratis wifi
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Mogen wij ook ú ontvangen bij ‘’de verborgen
parel’’ aan de Maas?
U kunt ons bereiken van maandag t/m zaterdag
voor al uw vragen en reserveringen via
077- 354 11 41 en/of info@valuas-hr.nl
Nieuwsgierig naar dagelijks nieuws naar Valuas?
Volg ons dan op: Facebook, LinkedIn en Instagram.

