
Hotel de Gouden Leeuw is het eerste hotel van Van der Valk en bestaat ruim 150 jaar. Het 4 sterren superior hotel is 

gelegen in Voorschoten, dichtbij Leiden en Den Haag, maar toch in het Groene Hart van Nederland. Het hotel ligt tegen de 

rand van het koninklijk groengebied "De Horsten", met Kasteel Duivenvoorde op steenworp afstand. 

MEETINGS 

Ons salesteam staat klaar om u te begeleiden bij het organiseren van uw bijeenkomst. Alle zalen beschikken over daglicht, 

airconditioning en gratis WiFi. Afhankelijk van de zaalkeuze, beschikt u over een beamer of LCD scherm. Combineer uw  

bijeenkomst met een van onze vergaderarrangementen en uw gasten komen niets tekort. 

FACILITEITEN 

• 142 hotelkamers 

• 12 zalen 

• 3 restaurants en hotelbar 

• Zwembad 

• Wellness en Fitness 

• Zonnig terras 

SERVICE 

• Gratis WiFi 

• Gratis parkeren 

• Rolstoelvriendelijk 

• Roomservice 

• Was service 

• Fietsverhuur 

VERGADERZALEN 

• 2 tot 400 personen 

• Altijd met daglicht 

• Airconditioning 

• Beamer/LCD scherm 

• Comfortabele stoelen 

• Opstelling naar wens 

HOTELKAMERS 

• Beste prijsgarantie 

• Boxspring bedden 

• (Regen)douche of bad 

• Airconditioning 

• Koffiefaciliteiten 

• Deels met balkon/terras 

OP HET TERREIN 

• Ivy Boutique Wellness beschikt over onder andere vijf 

verschillende sauna’s, een hamam, jacuzzi en zwembad. 

Ook is er een fitness aanwezig en worden er diverse 

behandelingen aangeboden.   

• Valk Versmarkt 

Uniek winkelconcept met verse producten 

• Proeflokaal Mimi 

Hét food & lifestyle restaurant voor lunch en borrel  

• (Voetbal)veld van 60x100m 

Te gebruiken voor activiteiten en workshops 

• Toeristisch Overstappunt 

Startpunt voor wandel– en fietstochten 

BINNENKORT OP HET TERREIN 

• Omstreeks november 2019 opent de natuurboerderij 

met pannenkoekenrestaurant. De natuurboerderij zal 

o.a. varkens, schapen en kippen gaan houden. Ook zal zij 

haar eigen kaas gaan produceren, waarbij u als bezoeker 



4-uurs vergaderarrangement 

• Onbeperkt koffie, thee met iets lekkers 

• Frisdranken en mineraal water  

• Snoepwaren & refreshments 

• Schrijfmateriaal 

• Gebruik van beamer/LCD scherm  

• Gebruik van één flip-over  

 

 

8-20 personen    € 26,00 per persoon 

Vanaf 20 personen  € 25,00 per persoon 

PRIJZEN EN MOGELIJKHEDEN 

4-uurs vergaderarrangement met lunch 

• Onbeperkt koffie, thee met iets lekkers 

• Frisdranken en mineraal water  

• Snoepwaren & refreshments 

• Schrijfmateriaal 

• Gebruik van beamer/LCD scherm  

• Gebruik van één flip-over  

• Lunchbuffet in het restaurant 

 

8-20 personen    € 41,50 per persoon 

Vanaf 20 personen  € 40,50 per persoon 

8-uurs vergaderarrangement met lunch 

• Onbeperkt koffie, thee met iets lekkers 

• Frisdranken en mineraal water  

• Snoepwaren & refreshments 

• Schrijfmateriaal 

• Gebruik van beamer/LCD scherm  

• Gebruik van één flip-over  

• Lunchbuffet in het restaurant 

 

8-20 personen    € 46,50 per persoon 

Vanaf 20 personen  € 44,50 per persoon 

8-uurs vergaderarrangement met diner 

• Onbeperkt koffie, thee met iets lekkers 

• Frisdranken en mineraal water  

• Snoepwaren & refreshments 

• Schrijfmateriaal 

• Gebruik van beamer/LCD scherm  

• Gebruik van één flip-over  

• 3- gangen diner inclusief 2 huisconsumpties 

 

8-20 personen    € 61,00 per persoon 

Vanaf 20 personen  € 57,00 per persoon 

12-uurs vergaderarrangement  

• Onbeperkt koffie, thee met iets lekkers 

• Frisdranken en mineraal water  

• Snoepwaren & refreshments 

• Schrijfmateriaal 

• Gebruik van beamer/LCD scherm  

• Gebruik van één flip-over  

• Lunchbuffet in het restaurant 

• Snack break naar keuze 

• 3-gangen diner inclusief 2 huisconsumpties 
 

8-20 personen    € 81,50 per persoon 

Vanaf 20 personen  € 79,50 per persoon 

• Dineren in culinair Restaurant Upstairs is mogelijk 
tegen een toeslag van € 8,50 per persoon 

• Afsluitende borrel is mogelijk vanaf € 9,50 per 
persoon, per uur inclusief Hollands assortiment en 
bitterballen 

• Snack break naar keuze: € 5,00 per persoon 

• Genoemde prijzen zijn inclusief zaalhuur en 
gebaseerd op een minimum aantal van 8 personen. 
Indien er voor minder personen wordt gereserveerd, 
worden er minimaal 8 personen berekend. 

• Indien er gebruik wordt gemaakt van een subzaal 
naast de plenaire vergaderzaal, zal de geldende 
zaalhuurprijs worden berekend. 

• Prijzen 2019. Op al onze reserveringen gelden de 
Uniforme Voorwaarden Horeca. 



ZAALCAPACITEIT 

Zaal m2  U-vorm Carré Theater Cabaret School Diner Feest 

Salon 1 40 12 16 20 16 12 - - 

Salon 2 40 12 16 20 16 12 - - 

Salon 1 + 2 80 24 28 45 40 20 - - 

Salon 3 54 16 20 25 24 16 - - 

De Horsten 60 - 18 - - - - - 

Leeuwenzaal 1 80 20 24 50 32 18 40 40 

Leeuwenzaal 2 80 20 24 50 32 18 40 40 

Leeuwenzaal 1 + 2 160 32 40 120 72 48 80 100 

Heerenzaal 170 24 28 100 52 50 88 120 

Duivenvoordezaal 340 48 56 300 160 120 250 350 

Duif-Heer 510 - - 400 - - 320 500 

Vlietzaal 90 22 24 56 32 24 48 50 

Valkzaal 130 18 20 56 24 22 48 50 

Roosenburghzaal 120 26 34 100 48 30 56 70 

Valk-Roos 250 - - 120 56 64 120 150 

Veurse Salon 100 22 28 60 32 24 56 60 

 

BEREIKBAARHEID 

Het hotel is gelegen nabij twee snelwegen: de 

A4 en de A44. 

Met het openbaar vervoer kunt u vanuit Leiden 

Centraal en Den Haag Centraal met buslijnen 

45 en 46 direct voor het hotel uitstappen; halte 

‘De Gouden Leeuw’ 

Voorschoten beschikt tevens over een 

treinstation op ongeveer 20 minuten lopen.  

AFSTANDEN 

Voorschoten centrum  1 km 

Leiden centrum   7 km 

Den Haag centrum   10 km 

Schiphol Airport   43 km 

Amsterdam centrum  62 km 

HOTEL DE GOUDEN LEEUW 

Veurseweg 180 | 2252 AG Voorschoten | +31 (0)71 5602830 

sales@goudenleeuw.valk.nl | www.hoteldegoudenleeuw.nl 


