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Meet & Greet

Hotel Vianen is centraal gelegen aan de A2 nabij de A27 
en de A12. Binnen een kwartier bent u bij Jaarbeurs 
Utrecht en Utrecht centrum. U bent als gast van harte 
welkom om te genieten van hetgeen wij u allemaal in 
dit luxe 4-sterren hotel kunnen bieden.

Zodra u de royale, moderne lobby hebt betreden 
laat het gevoel van rust en luxe u waarschijnlijk niet 
meer los. Ons sfeervolle viersterren hotel is dan ook 
ontworpen met comfort als belangrijkste uitgangspunt. 
Dé ideale business locatie van midden Nederland met 
27 zalen, een maximale capaciteit van 2000 personen 
en een enthousiast banqueting team bent u aan het 
juiste adres.  

Ter beschikking zijn onze multifunctionele zalen, ver-
deeld over 3 etages: van boardrooms, zalen voor pre-
sentaties, trainingen en vergaderingen, tot 1250 m2 
beursoppervlakte voor het organiseren van vakbeur-
zen of productshows. Voor het organiseren van uw 
bedrijfsevenement zijn er uitgebreide mogelijkheden in 
de vorm van een levendig Live Cooking diner, een fraai 
verzorgd walking dinner of een stijlvol uitgeserveerd 
diner.

Overnachten in het hotel kunt u in een van onze ruime 
kamers. Naast 190 kamers hebben we een aantal 
schitterende suites met elk een eigen thema! Onze 
suites beschikken over een kingsize bed, badkamer 
met stoomcabine, regendouche en/of sauna. In ons 
Wellness Center bent u van 07.00 – 22.00 welkom in 
ons zwembad, fitness en wellness met o.a. Finse sauna’s, 
hammam en infra rood cabine.

Hotel Vianen biedt ook culinaire ontdekkingsreizigers 
de kans om te genieten. In het sfeervolle restaurant 
kiest u uit een royale hoeveelheid smakelijke gerech-
ten, variërend van een overheerlijk gegrild stuk vlees 
tot een mooi seizoensgerecht. Wilt u na het eten nog 
even ontspannen? Neemt u dan plaats in onze comfor-
tabele zitje in de lounge, of kiest u voor na borrelen 
in onze gezellige pianobar. Kortom, Hotel Vianen is de 
ideale uitvalsbasis voor zowel zakelijke als particuliere 
gasten.

Wij wensen u een fijn verblijf toe!

Directie en medewerkers Hotel Vianen
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Meeting & 
Conferences

Een succesvolle zakelijke meeting begint bij de ideale 
locatie. Bij een plaats waar gasten in een ontspannen 
setting kunnen overleggen en de beschikking hebben 
over faciliteiten die het verschil kunnen betekenen, 
zoals; beamer, projectiescherm en gratis draadloze 
internettoegang. Hotel Vianen is die plaats. Onze 27 
multifunctionele zalen zijn stuk voor stuk sfeervol 
ingericht en voorzien u van het grootste gemak- 
inclusief klimaatbeheersing en de optie om de 
lichtintensiteit in te stellen. Ook profiteert u van ruime 
gratis parkeergelegenheid en ondersteuning door ons 
enthousiaste en professionele team van medewerkers.

Onze afdeling Sales & Banqueting staat u graag persoon-
lijk te woord om uw zakelijk verblijf tot in de puntjes te 
verzorgen. Of het nu gaat om een productpresentatie, 
seminar, congres of om een intensieve board meeting: 
Hotel Vianen staat aan de basis van uw zakelijk succes.

M
eeting &
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onferences



8
M E E T  &  G R E E T

M
eeting &

 C
onferences

Londen 1 110 150 40 60 40 175 150 150

Londen 2 60 100 26 50 30 100 100 100

Londen 3 60 80 30 50 30 75 *** 50

Londen 4 *** *** 12 16 12 *** *** ***

Londen 5 *** *** *** *** 12 *** *** ***

Londen 6 *** *** *** *** 12 *** *** ***

Londen 7 *** *** 12 16 16 *** *** ***

Parijs 115 150 30 60 40 175 150 175

Brussel 100 100 40 60 40 100 100 100

Brussel 1 30 40 20 25 26 *** *** 30

Brussel 2 65 60 26 32 40 *** *** 70

Istanbul 30 40 20 25 26 *** *** 40

Singapore 30 40 20 25 26 *** *** 40

Washington 30 40 20 25          26 *** *** 40

Tokyo *** *** *** 16 16 *** *** ***

Rome *** *** *** *** 12 *** *** ***

Milaan *** *** *** *** 12 *** *** ***

Wenen *** *** *** *** 12 *** *** ***

Athene *** *** *** *** 12 *** *** ***

New York 400 700 *** 160 *** 700 700 600

Montreal 300 350 60 120 80 400 400 350

San Francisco 100 150 40 72 40 *** *** 100

San Francisco 1 50 70 25 32 30 *** *** ***

San Francisco 2 50 70 25 32 30 *** *** ***

Chicago 100 150 40 72 40 *** *** 100

Chicago 1 50 70 25 32 30 *** *** ***

Chicago 2 50 70 25 32 30 *** *** ***

Manhattan *** *** *** 16 *** *** *** ***

Opstelling en capaciteit

 Cabaret Theater U-vorm School Carré Receptie Feesten Diner 
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  1/3 Dagdeel 2/3 Dagdeel 3/3 Dagdeel M2

Londen 1 € 475 € 625 € 750 200
Londen 2 € 350 € 500 € 600 140
Londen 3 € 325 € 450 € 550 90
Londen 4 € 250 € 350 € 425 40
Londen 5 € 200 € 300 € 375 35
Londen 6 € 200 € 300 € 375 35
Londen 7 € 250 € 350 € 425 40
Parijs € 450 € 575 € 725 175
Brussel € 450 € 550 € 650 150
Brussel 1 € 300 € 400 € 500 60
Brussel 2 € 350 € 450 € 550 90
Istanbul € 300 € 400 € 500 60
Singapore € 300 € 400 € 500 60
Washington € 300 € 400 € 500 60
Tokyo € 250 € 350 € 425 40
Rome € 200 € 300 € 375 35
Milaan € 200 € 300 € 375 35
Wenen € 200 € 300 € 375 35
Athene € 200 € 300 € 375 35
New York € 1.100 € 1.400 € 1.650 750
Montreal € 850 € 1.100 € 1.300 450
Chicago € 500 € 600 € 700 160
Chicago 1 € 375 € 475 € 550 80
Chicago 2 € 375 € 475 € 550 80
San Francisco € 500 € 600 € 700 160
San Francisco 1 € 375 € 475 € 550 80
San Francisco 2 € 375 € 475 € 550 80
 
In alle boardrooms, 60m2 en 80m2 zalen kunt u gratis gebruik maken van een lcd of plasma scherm. Daarnaast 
kunnen wij alle gewenste audiovisuele middelen voor u verzorgen tevens met technische ondersteuning.  
Genoemde zaalprijzen zijn exclusief btw, indicatief en kunnen gedurende periodes fluctueren*. Prijzen voor 
subzalen en exposities zijn op aanvraag.  Wij vernemen graag uw wensen.
* prijswijzigingen voorbehouden.

Londen 1 110 150 40 60 40 175 150 150

Londen 2 60 100 26 50 30 100 100 100

Londen 3 60 80 30 50 30 75 *** 50

Londen 4 *** *** 12 16 12 *** *** ***

Londen 5 *** *** *** *** 12 *** *** ***

Londen 6 *** *** *** *** 12 *** *** ***

Londen 7 *** *** 12 16 16 *** *** ***

Parijs 115 150 30 60 40 175 150 175

Brussel 100 100 40 60 40 100 100 100

Brussel 1 30 40 20 25 26 *** *** 30

Brussel 2 65 60 26 32 40 *** *** 70

Istanbul 30 40 20 25 26 *** *** 40

Singapore 30 40 20 25 26 *** *** 40

Washington 30 40 20 25          26 *** *** 40

Tokyo *** *** *** 16 16 *** *** ***

Rome *** *** *** *** 12 *** *** ***

Milaan *** *** *** *** 12 *** *** ***

Wenen *** *** *** *** 12 *** *** ***

Athene *** *** *** *** 12 *** *** ***

New York 400 700 *** 160 *** 700 700 600

Montreal 300 350 60 120 80 400 400 350

San Francisco 100 150 40 72 40 *** *** 100

San Francisco 1 50 70 25 32 30 *** *** ***

San Francisco 2 50 70 25 32 30 *** *** ***

Chicago 100 150 40 72 40 *** *** 100

Chicago 1 50 70 25 32 30 *** *** ***

Chicago 2 50 70 25 32 30 *** *** ***

Manhattan *** *** *** 16 *** *** *** ***
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Vergaderarrangementen
Exclusief zaalhuur, prijswijzigingen voorbehouden

Arrangement I
1/3 dagarrangement
Kosten per persoon € 17,50
Inclusief:  
•   onbeperkt koffie, thee, frisdranken in de zaal 
•    gebruik van espressobar en gekoelde fruitsmoothies 

in de businesslounge
•   ijswater, mints en candybars
•   walking fruit
•   flipover en schrijfmateriaal
  
Arrangement II/A
2/3 dagarrangement
Kosten per persoon € 39,50
Inclusief: 
•    onbeperkt koffie, thee, frisdranken in de zaal 
•    gebruik van espressobar en gekoelde fruitsmoothies 

in de businesslounge
•   ijswater, mints en candybars
•   walking fruit
•   flipover en schrijfmateriaal
•   luxe lunchbuffet

Arrangement II/B
2/3 dagarrangement
Kosten per persoon € 47,50
Inclusief: 
•    onbeperkt koffie, thee, frisdranken in de zaal 
•    gebruik van espressobar en gekoelde fruitsmoothies 

in de businesslounge
•   ijswater, mints en candybars
•   walking fruit
•   flipover en schrijfmateriaal
•   dinerbuffet of uitgeserveerd menu op aanvraag, excl. 

drankjes
  
  

 

  
Arrangement III
3/3 dagarrangement
Kosten per persoon € 67,50
Inclusief: 
•   onbeperkt koffie, thee, frisdranken in de zaal 
•    gebruik van espressobar en gekoelde fruitsmoothies 

in de businesslounge
•   ijswater, mints en candybars
•   walking fruit
•   flipover en schrijfmateriaal
•   luxe lunchbuffet
•   dinerbuffet of uitgeserveerd menu op aanvraag, excl. 

drankjes

Borrelarrangement
Kosten per persoon € 11,50*
*  arrangement alleen te boeken als toevoeging op een 

vergaderarrangement.
Inclusief:
•  1 uur onbeperkt drankjes inclusief Hollanfd assorti-

ment
• 4 amuse hapjes per persoon

Breakfastarrangement
Vanaf 7.00 uur tot maximaal 12.00 uur
Kosten per persoon € 27,50
Inclusief:
•   ontbijt, geserveerd in de zaal, bestaande uit :
 - schaal belegde broodjes
 - schaal croissants, muffins, brownies en doughnuts                     
 - vers fruitsalade en verse sinaasappelsap
 -  onbeperkt koffie, thee, frisdranken in de zaal
 -     gebruik van espressobar en gekoelde fruitsmoothies 

in de businesslounge
 - ijswater, mints en candybars
 - flipover en schrijfmateriaal

M
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Unieke directie boardroom

Heeft u een speciale gelegenheid of wenst u te ver-
gaderen in ultieme luxe? Geniet van onze unieke  
directie boardroom voorzien van de laatste facilitei-
ten met internationale allure. Een sfeervol ingerichte 
vergaderruimte van ruim 80m2 voorzien van een 86 
inch tv-scherm, eigen sfeerhaard, rookruimte en uw 
eigen toiletruimte! Een ruime vergadertafel die ruim-
te biedt aan maximaal 16 personen, voorzien van elke 
mogelijkheid om uw vergadering tot een succes te 
laten verlopen. Wij bieden u een hele dag, onbezorgd  
in volledige luxe, vergaderen aan. Wenst u tijdens uw 
lunch of afsluitende borrel gebruik te maken van de 
speciale wijnkoelkast in de zaal, staat deze volledig voor 
u ter beschikking! Ook kunt u op aanvraag gebruik  
maken van “in room dining”. Een luxe lunch- of diner-
buffet of juist een bijzonder uitgeserveerd menu? Wij 
denken graag met u mee.

Onze Sales & Banqueting afdeling staat u graag per-
soonlijk te woord om uw zakelijk verblijf tot in de 
puntjes te verzorgen.

M
eeting &

 C
onferences
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“Ons professionele team is ingespeeld op al uw wensen. 

Culinaire verrassingen, de juiste uitstraling, een hoog 

service niveau, een topact die de voetjes van de vloer krijgt? 

Niets is te gek.”
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Bijzondere 
evenementen

Bruiloft
Uw droomdag werkelijkheid maken? Een bruiloft is 
een hoop werk en wij nemen deze zorg graag van u 
over. Hotel Vianen is de ideale plek voor een feestelijke 
receptie, een elegant diner dan wel een swingend feest 
als afsluiting van uw fantastische dag. Blijft u vooral 
in een van onze luxe thema suites overnachten om 
vervolgens heerlijk uitgerust wakker te worden met 
een uitgebreid ontbijt op bed. Ons enthousiaste team 
bespreekt graag alle mogelijkheden met u, zodat u 
terugkijkt op een waardevolle herinnering met familie 
en vrienden.

Evenement op maat
Wilt u gebruik maken van onze volledige gerenoveerde 
locatie voor uw volgend bedrijfsevenement, product-
presentatie, receptie dan wel jubileum. Ons profes-
sionele team is ingespeeld op al uw specifieke wensen. 
Culinaire verrassingen, eerlijke prijs/kwaliteit verhoud-
ing, de juiste uitstraling en een hoog service niveau. Wij 
gaan graag deze uitdagingen met u aan en laten u en uw 
gasten verrassen!

Let’s C
elebrate
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Receptiearrangement 
v.a. 75 personen  v.a. € 27,50 per persoon

•   Ontvangst met glas Prosecco of koffie/thee en petit  
  four
•  Onbeperkt receptiedrankjes (excl. buitenlands 

gedestilleerd)
• Assortiment luxe koude en warme amuses
• Banketbakkerszoutjes
• Zaalhuur
•  Deze prijs is op basis van een maximaal 2 uur 

durende receptie. 

Feestavond vanaf 100 personen

Feestarrangement I
Kosten per persoon  v.a. € 45,00 p.p.
•    Ontvangst met champagne en petit four
•    Onbeperkt drankjes (exclusief buitenlands gedes-

tilleerd)
•    Banketbakkerszoutjes op tafel
•    Ruim assortiment luxe koude en warme amuses

Feestarrangement II
Kosten per persoon  v.a. € 45,00 p.p.
•    Ontvangst met champagne en petit four
•     Onbeperkt drankjes (exclusief buitenlands gedes-

tilleerd)
•    Banketbakkerszoutjes op tafel
•    Klein assortiment luxe koude en warme amuses
•     Hapjesbuffet met o.a. vers stokbrood en luxe brood-

soorten met diverse tapenades en boters, gerook-
te zalm, ardenner ham met meloen, diverse luxe 
vleeswaren, kaas/pâtébuffet, satébuffet met kroepoek, 
gebakken uitjes en atjar

*   De prijs van bovenstaande feestarrangementen is 
gebaseerd op feestavonden van 20.00 – 01.00 uur.
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Feestavond met verrassend 
Live Cookingbuffet 
Overheerlijk dineren met uw gezelschap voorafgaand 
aan een spetterende feestavond. Perfect voor een per-
soneelsfeest, na afloop van uw succesvol congres of 
jaarvergadering.

Diner
•  Uitgebreid Live Cookingbuffet of walking dinner in 

een intieme setting met uw gezelschap
•  Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment

Feest
• Ontvangst met een heerlijk glas Prosecco
•  Onbeperkt drankjes uit Hollands assortiment
•  Diverse zoutjes, olijven, tapas en groentendips op tafel 

tijdens feestavond

De mogelijkheden voor uw feestavond zijn onbeperkt. 
Wij denken graag met u mee als het gaat om entertain-
ment, decoratie van de zaal, audiovisuele mogelijkheden 
en nog veel meer.

Prijs op aanvraag en te boeken vanaf 100 
personen.

Walking dinner
Hotel Vianen biedt met genoegen het concept “Walking 
Dinner” aan. Bent u op zoek naar een diner met onge-
dwongen sfeer en chique uitstraling dan is dit iets voor 
u. Onze keukenbrigade bereidt heerlijke verse, mooi 
opgemaakte gerechten in kleine porties die vervolgens 
door onze bedieningsmedewerkers vol trots aan u 
gepresenteerd worden. Meer informatie hierover kunt 
u verkrijgen bij onze Sales & Banqueting medewerkers.

Dieetwensen/vegetanische gerechten op verzoek.

Walking Dinner Excellent
• Cappuccino van kreeft
• Champignon-truffel soepje
• Spaanse tapas 
• Italiaanse ham met rijpe meloen partjes
• Bordje met drie sushi’s
• Yakitori sate met roergebakken noedel
•  Tranches ossenhaas met dunne friet en vers gemalen 
peper

• In sesamolie gegrilde zalm met Japanse mayonaise
• Lamshaasje  met risotto
• croustini met kabeljauw met mosterd dille saus
•  spiesje van haasfilet overgoten met paddestoelen truffel-

saus
• Aardbeiensoepje met crème fraîche ijs
•  Chocolat fudge cake met slagroomijs en slagroom

Walking Dinner Superior 
• Kopje truffel crème soep
• Kopje tomatenbouillon met tomaten concasse
•  Salade van gerookte kuikenborst met appel, selderij, wal-

noot, honing en room 
• Salade van rode biet, partjes gekookte kriel, kropsla 
• Kreeft op een salade van mango en peer
• Bordje met 3 sushi
• Parmaham met meloenballetjes
•  Noordzee schol met grote garnalen, verse pasta en cham-

pagnesaus,
•  Getrancheerde ossenhaas met roerbak julienne en 

oosterse saus,
• Yakitory spiesjes met bloemkool atjar
•  Lamshaasje met kruiden en zeezout en honingtijm saus ,
•  Gewokte eendenborst met paprika trio, chi take, taugé en 

zoete saus
• Aardbeiensoepje met crème fraîche ijs
• Chocolat fudge cake met slagroomijs en slagroom
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“Of u nu kiest voor fingerfood om de zakenborrel te 

begeleiden, voor een vers belegd luxe broodje tussen de 

vergadering of een mooi viergangen diner: bij Hotel Vianen 

wordt met passie gekookt.”
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Culinair Genieten! 
Restaurant / Bar
Of u nu kiest voor fingerfood om de zakenborrel te 
begeleiden of voor de originele creaties van onze chef: bij 
Hotel Vianen wordt met passie gekookt. Ons ervaren en 
getalenteerde team presenteert regelmatig seizoensge-
bonden specialiteiten. Ook de omgeving streelt de zintui-
gen, want ons ruim opgezette restaurant in intieme tinten 
zal iedere gast bevallen. Bij mooi weer eet u natuurlijk 
op het zonneterras, waar het – net als in de gezellige 
bar – uitstekend natafelen is.  Van ontbijt tot lunch, en van 
business meeting tot romantisch diner: wij verwennen u 
graag met mooie gerechten en perfecte service.

Live Cooking
Een gezellige avond uit met vrienden of iets te vieren met 
de familie? Ons Live Cooking buffet is dan echt iets voor 
u! Ieder weekend presenteert Hotel Vianen op vrijdag, 
zaterdag en zondag op de tweede etage een uitgebreid 
Live Cooking buffet. Vanuit de luxe open keuken bereiden 
koks superverse gerechten à la minute, er is van alles. 

Als starters zijn er culinaire amuses, dan zijn er ver-
schillende voorgerechten, gevolgd door verrassende 
wokgerechten en een uitgebreid saladebuffet. Uiteraard 
is er een grillbuffet, waar diverse soorten vlees en vis 
à la minute worden gegrild. Er zijn warme gerechten 
uit diverse werelddelen waaronder Italië,  Azië, Afrika 
en (Zuid)-Amerika. Live Cooking wordt afgesloten met 
een spectaculair dessertbuffet met talloze zoete lek-
kernijen van de patissiers en een chocoladefontein. Voor 
de kinderen is er een heerlijk smulbuffet met frietjes, 
snacks, lekkere sausjes en ze kunnen tezamen met onze 
kok hun eigen koekjes bakken.

Prijs volwassenen € 35,00 per persoon
Kinderen van 4 t/m 11 jaar € 14,50 per kind. 
Kinderen tot 4 jaar gratis
(m.u.v. feestdagen en speciale zondagen)
Inclusief bier, wijn en frisdranken 

Dieetwensen/vegetanische gerechten op verzoek.

Brunch
Iedere zondag presenteren wij vanaf 11.30 uur een luxe 
zondagsbrunch. Tussen 11.00 en 11.30 uur verwelko-
men wij u op feestelijke wijze met een welkomstcock-
tail. Vervolgens kunt u genieten van alle heerlijkheden 
die in onze luxe open keuken worden gepresenteerd.

Enige highlights van de zondagsbrunch:
•  Ruim assortiment aan luxe broodsoorten en zoete 

lekkernijen.
•  Saladebuffet met ruime keuze aan frisse salades en 

dressings.
• Oosters wokbuffet met diverse bijgerechten.
•  Vlees en visspecialiteiten van de grill begeleidt door 
groenten- en aardappelgarnituren.

•  Voor de kinderen een apart kinderbuffetje met frietjes, 
snacks en poffertjes.

•  Dessertbuffet met heerlijke zoetigheden van onze pat-
tisiers.

•  Onbeperkt koffie, thee en verse jus d’orange.

Prijs volwassenen € 25,00 per persoon
Kinderen van 4 t/m 11 jaar € 12,50 per kind
Kinderen tot 4 jaar gratis
(m.u.v. feestdagen en speciale zondagen)
Inclusief bier, wijn en frisdranken

Met uw gezelschap voor een speciale gelegenheid brunchen in een 
aparte zaal? Dit is mogelijk vanaf 40 personen en tegen een kleine 
additionele toeslag, onze sales medewerkers informeren u graag over 
de mogelijkheden. 
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Rooms & Suites 
Het hotel is ruim opgezet en volledig gerenoveerd,  
met nieuwe luxe kamers en een geheel nieuw 
Wellness center. Er is veel aandacht besteed aan het 
comfort en de luxe uitstraling van onze hotelkamers. 
Van de inspirerende quotes op de wanden tot de 
moderne faciliteiten zoals flatscreen, airconditioning, 
minibar, gratis Wi-Fi en comfortabele bedden van 
Swiss Sense. De royale badkamers zijn voorzien van 
alle basis faciliteiten, uitgebreid met een whirlpool en 
regendouche die uw verblijf compleet maken. Naast 
onze hotelkamers hebben we een aantal schitterende 
suites voor u! Aldaar serveren wij u graag het ontbijt 
op de kamer en staat er een gevulde minibar voor u 
klaar. 

Onze unieke suites worden gekenmerkt door elk hun 
eigen thema, voorzien van de laatste faciliteiten. Of u 
nu kiest voor onze Ibiza, Safari of 1001-nacht suite, elk 
voorzien van kingsize bed, jacuzzi, stoom-regencabine 
en privé sauna. Ervaar het summum van gastvrijheid!

Neem een kijkje op onze website www.hotelvianen.nl 
voor alle arrangementen!
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Wellness Center

Wilt u volledig ontspannen aan uw dag beginnen, of 
kiest u juist aan het einde van uw dag voor een verfris-
sende duik? In ons Wellness Center is dit voor hotel-
gasten allemaal mogelijk. Tussen 07.00 en 22.00 kunt u 
terecht voor een duik in ons zwembad of in onze mo-
derne fitness voorzien van de nieuwste fitness- en car-
dioapparatuur van Technogym. Deze ruimte biedt een 
perfecte mix tussen inspanning en ontspanning! Zoekt 
u een extra rustpunt in uw dag?

Bezoekt u dan vooral onze wellness met o.a. Finse sau-
na’s, infrarood sauna, hamam en verwarmde voetenba-
den. Uitgeput van uw ronde door de wellness, neemt u 
dan plaats op de heerlijke ligbedden in de relaxruimte 
en geniet van de rust rondom het knisperend haard-
vuur.

In onze behandelruimte kunnen wij voorzien in ver-
schillende beauty behandelingen en massages.

Vraagt u bij onze receptiemedewerkers naar de moge-
lijkheden.

W
ellness C

enter
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Routebeschrijving
Vanuit Amsterdam/ Den Haag
Snelweg A2 richting ‘s Hertogenbosch, afrit nr. 11 
Vianen, na de Lekbrug. Onder aan de afrit links. Bij 
stoplichten rechtdoor, 1e afslag links.

Vanuit ‘s Hertogenbosch/ Eindhoven
Snelweg A2 richting Utrecht/ Amsterdam, afrit nr. 11 
Vianen, voor de lekbrug. Onder aan de afrit rechts, 1e 
afslag links.

Vanuit Breda/ Rotterdam
Snelweg A27 richting Utrecht/ Almere, bij knooppunt 
Everdingen naar snelweg A2 richting Utrecht-West/ 
Amsterdam. Afrit nr. 11 Vianen, voor de Lekbrug. Onder 
aan de afrit rechts, 1e afslag links.

Vanuit Almere/ Amersfoort
Snelweg A27 richting Breda, afrit nr. 27 Vianen. 
Onder aan de afrit rechtsaf richting Vianen-West. Bij 
stoplichten rechtdoor, doorgaande weg volgen, 1e en 
2e rotonde links, 3e rotonde rechtsaf en 4e rotonde 
rechtdoor. Na de Total-benzinepomp direct rechts het 
parkeerterrein op.

Oplaadpunt voor elektrische auto’s is aanwezig.

OOK MET OPENBAAR VERVOER SIMPEL 
TE BEREIKEN!
Vanaf Centraal Station Utrecht pakt U de streekbussen: 
81, 85, 90, 181, 387 en 388. Deze stoppen allen bij de 
halte Lekbrug. Vanaf daar is het nog geen 5 minuten 
lopen en U bent bij het Hotel. Er gaan ook rechtstreekse 
Interliners richting Vianen. Ook deze bussen stoppen 
bij halte Lekbrug vanwaar het Hotel op 5 minuten 
lopen ligt.

R
outebeschrijving
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HOTEL VIANEN

Hotel Vianen

Prins Bernhardstraat 75
4132 XE Vianen

T  +31(0)347 325959
F  +31(0)347-325960

Sales
T  +31(0)347 325921
sales@vianen.valk.nl

www.hotelvianen.nl


