Hotel De Gouden Leeuw is het eerste hotel van Van der Valk en bestaat ruim 150 jaar. Wat is begonnen als boerderij met
melklokaal, is uitgegroeid tot een hotel met de meest diverse faciliteiten. 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 koninklijk landgoed
De Horsten, met Kasteel Duivenvoorde op steenworp afstand.
Faciliteiten

Vergaderzalen

Hotelkamers

Service

• 142 kamers en 12 zalen

• 2 tot 400 personen

• Beste prijsgarantie

• Gratis WiFi

• 5 restaurants en hotelbar

• Altijd met daglicht

• Boxspring bedden

• Gratis parkeren

• Ivy Boutique Wellness

• Airconditioning

• (Regen)douche of bad

• Rolstoelvriendelijk

• Natuurboerderij & IJssalon

• Beamer/LCD scherm

• Koffiefaciliteiten

• Roomservice

• Versmarkt & Wijnhandel

• Opstelling naar wens

• Deels met balkon/terras

• Fietsverhuur

Restaurants in het hotel

Faciliteiten op het terrein

• Het welbekende Valk restaurant is dagelijks geopend voor

• Ivy Boutique Wellness beschikt over diverse sauna’s, een

een ontbijtbuffet, een à la carte lunch, een lunchbuffet en
een à la carte diner.
• Restaurant Upstairs biedt een klassiek Frans menu en is

van donderdag t/m zondag geopend voor een culinair 3- of
4-gangen menu. Het restaurant beschikt over een private
dining ruimte en een dakterras met avondzon.
• Op vrijdagen en zaterdagen is het mogelijk om gebruik te

maken van het uitgebreide Live Cooking buffet tussen
18:00 en 22:00 uur.

zwembad, fitness en behandelkamers.
• Tante Tokkie bestaat uit een pannenkoekenrestaurant met

private dining ruimte, ijssalon en natuurboerderij.
• Proeflokaal Mimi is hét food & lifestyle restaurant voor

ontbijt, lunch en borrel.
• Valk Versmarkt is een unieke winkel met verse producten.
• Wijnhandel De Gouden Leeuw biedt een ruim assortiment
• Het (voetbal)veld is te gebruiken voor diverse workshops
• Toeristisch Overstappunt: het startpunt voor wandel– en

fietstochten. Fietsen, waaronder e-bikes, zijn te huur.

Prijzen en mogelijkheden

4-uurs vergaderarrangement

4-uurs vergaderarrangement met lunch

•

Onbeperkt koffie, thee met iets lekkers

•

Onbeperkt koffie, thee met iets lekkers

•

Frisdranken en mineraal water

•

Frisdranken en mineraal water

•

Snoepwaren & refreshments

•

Snoepwaren & refreshments

•

Schrijfmateriaal

•

Schrijfmateriaal

•

Gebruik van beamer/LCD scherm

•

Gebruik van beamer/LCD scherm

•

Gebruik van één flip-over

•

Gebruik van één flip-over

•

Lunch

8-20 personen
Vanaf 20 personen

€ 26,00 per persoon
€ 25,00 per persoon

8-uurs vergaderarrangement met lunch

8-20 personen
Vanaf 20 personen

€ 41,50 per persoon
€ 40,50 per persoon

8-uurs vergaderarrangement met diner

•

Onbeperkt koffie, thee met iets lekkers

•

Onbeperkt koffie, thee met iets lekkers

•

Frisdranken en mineraal water

•

Frisdranken en mineraal water

•

Snoepwaren & refreshments

•

Snoepwaren & refreshments

•

Schrijfmateriaal

•

Schrijfmateriaal

•

Gebruik van beamer/LCD scherm

•

Gebruik van beamer/LCD scherm

•

Gebruik van één flip-over

•

Gebruik van één flip-over

•

Lunch

•

3-gangen diner inclusief 2 huisconsumpties

8-20 personen
Vanaf 20 personen

€ 46,50 per persoon
€ 44,50 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

•

Lunch

•

Snack break naar keuze

•

3-gangen diner inclusief 2 huisconsumpties

8-20 personen
Vanaf 20 personen

€ 81,50 per persoon
€ 79,50 per persoon

8-20 personen
Vanaf 20 personen

€ 61,00 per persoon
€ 57,00 per persoon

•

Bij alle bijeenkomsten houden wij ons aan de op dat
moment geldende Coronamaatregelen. Indien u hier
vragen over heeft kunt u te allen tijde contact met ons
opnemen.

•

Een hotelovernachting is mogelijk. Vraag de prijzen voor
een specifieke datum na bij uw contactpersoon.

•

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

•

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.

•

Prijzen 2020. Op al onze reserveringen gelden de
Uniforme Voorwaarden Horeca.

Zaalcapaciteit - bij onderstaande capaciteit is rekening gehouden met 1,5 meter afstand tussen elk persoon. Indien het mogelijk
is om met duo’s te werken, is een hogere capaciteit van toepassing (toegestaan vanuit het RIVM).

Zaal

U-vorm

Carré

Theater
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Examen*
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** Gebaseerd op kleinere examentafels (60x90cm) t.b.v. een examen; achterste tafels kunnen geen/slecht zicht op het
** scherm hebben. Vraag uw contactpersoon om advies.
** Voor de Duivenvoordezaal kan een toeslag van toepassing zijn. Meer personen mogelijk met inhuur van extra schermen.

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

Veurseweg 180 | 2252 AG Voorschoten | +31 (0)71 5602830
sales@goudenleeuw.valk.nl | www.hoteldegoudenleeuw.nl

