
 
 

 

 

Wij hebben speciale prijzen voor het weekend van 13 februari 2020 

Één-of tweepersoonskamer € 105,00 per kamer per nacht 

Ontbijt € 10,00 per persoon per dag 

  

Wij hebben 6 kamers waar we een extra bed op kunnen plaatsen 

De extra kosten hiervoor bedragen € 45,00 per persoon incl. ontbijt 

  

Wij hebben 4 familie kamers in optie geboekt, het tarief daarvan komt op € 170,00 

per kamer per nacht incl. ontbijt (2 volwassenen en 2 kinderen) 

  

Indien de gasten willen boeken voor dit weekend en voor deze tarieven in 

aanmerking willen komen, dan kunnen ze een kamer reserveren via : 

sales@vianen.valk.nl  OVV Via-GF84138 

  



 
 

Hotel Vianen, centraal gelegen in het groene hart van Nederland. De naaste 

omgeving biedt volop mogelijkheden tot recreëren, te denken aan een wandeling 

door de historische binnenstad van Vianen of een fiets- of wandeltocht langs de 

uiterwaarden.  

 

HOTEL 

Het hotel beschikt over 200 kamers. De comfortkamers zijn recent gerenoveerd en 

allen voorzien van een whirlpool en inloopdouche. Uw dag kunt u afsluiten met een 

actieve workout in onze fitnessruimte of een duik in het zwembad. Ook voor 

ontspanning bent u bij ons aan het juiste adres. Geniet in het wellnesscenter van de 

Finse sauna's, infrarood sauna en de stoomcabine.  

 

RESTAURANT 

Het sfeervolle à la carte restaurant biedt u een mooie ambiance om te genieten van 

de lekkerste gerechten. Op vrijdag, zaterdag en zondag kunt u ook terecht bij het 

Live Cooking waar u getuige bent van een waar kook spektakel.  

 

BANQUETING 

Wist u dat hotel Vianen ook beschikt over 22 multifunctionele zalen? Wegens onze 

centrale ligging in het land is Hotel Vianen uitermate geschikt voor al uw 

besprekingen. Tevens zijn onze zalen met bijbehorende faciliteiten zeer geschikt voor 

het organiseren van trainingen, meerdaagse conferenties, seminars, 

productpresentaties en het organiseren van beurzen.  

 

Ons enthousiaste team van medewerkers staat klaar u te mogen ontvangen! 
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