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Op zoek naar een  
passend bedrijfsuitje?

Je vindt het in Zuid-Limburg!
Glooiende heuvels, diepe dalen en zichtbare historie. Wie Zuid-Limburg 
bezoekt voelt zich al snel op vakantie in het buitenland. Maar het landschap 
is niet de enige aantrekkingskracht van de regio. Historische topattracties, 
de Bourgondische levensstijl en een voelbare gastvrijheid maken Valken-
burg een geliefde plek voor uiteenlopende bezoekers. Het uitgebreide 
activiteitenaanbod is er dan ook op ingericht om groepen van alle soorten 
en maten optimaal te kunnen bedienen. Ook voor zakelijke doeleinden 
lijken de mogelijkheden in het ‘Frankrijk van het zuiden’ wel eindeloos: er is 
werkelijk voor iedere groepssamenstelling en doeleinde iets te doen! Van 
populaire activiteiten tot unieke belevingen die je alleen hier zult vinden en 
van informele settings tot representatieve locaties. Trotse locals helpen je 
graag verder om het beste van het échte Valkenburg te ontdekken! In deze 
brochure laten we graag een greep van de vele mogelijkheden zien.



Op zoek naar een passende teamactiviteit, een uniek bedrijfsfeest of een representatieve locatie voor uw zakelijke 
bijeenkomst? Wij zijn Valkenburg is dé aanbieder van groepsactiviteiten en zakelijke arrangementen in het Zuid-
Limburgse Valkenburg. De Geulstad biedt verrassende opties voor zeer diverse programma’s, en dat op loopafstand. 
Van een middag vol spannende teambuildingactiviteiten tot een sfeervol bedrijfsfeest op een prachtlocatie: het behoort 
allemaal tot de mogelijkheden.

Wij zijn Valkenburg is uw aanspreekpunt voor een volledig verzorgd programma in het zuiden. Wij hebben een kwalitatief 
aanbod geselecteerd van verrassende teambuilding activiteiten, representatieve locaties voor een lunch, diner of 
feestavond en diverse overnachtingsmogelijkheden. Uw zakelijke bijeenkomst of groepsactiviteit is bij ons dan ook in 
goede handen! Op basis van het doel van de bijeenkomst en de wensen van uw groep, creëren wij een perfect passend 
arrangement op maat en nemen wij alle organisationele zorgen uit handen. Hierin kunnen wij ook grote groepen 
uitstekend faciliteren. Wij ontvangen u persoonlijk en zorgen ervoor dat het uw groep aan niets ontbreekt.

Laat u verrassen door de veelzijdigheid van het échte Valkenburg; met het beste van ons, voor u!

• Enkel kwalitatieve aanbieders en locaties
• Arrangementen op maat, ontzorgd van a tot z
• Van dag arrangementen tot meerdaagse programma’s
• Persoonlijk contact, van boeken tot ontvangst
• Van 10 tot 1.000+ personen
• Meer dan 50 activiteiten, op loopafstand
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Inhoudsopgave
05 Waarom Zuid-Limburg
 Valkenburg en omstreken biedt de diversiteit die je zoekt!

06  Beleef de mergelgrotten
 Op het gemak of vol actie: onder de grond gaat er een nieuwe wereld voor je open!

08  Actief in het Heuvelland
 Ontdek de regio op uitdagende en uiteenlopende manieren

10  Teambuilding activiteiten 
 Onvergetelijk en verrassend: samen aan de slag voor een nog sterker team 

12  Tips & Tricks
 Zo organiseren wij samen jullie perfecte groepsuitje

14 Feestelijk Valkenburg
 Bedrijfsfeesten op de meest representatieve locaties van het Heuvelland

16  Bourgondisch genieten
 Want als iemand weet hoe dat moet, zijn de Limburgers het wel!

18 Zakelijke partner
 Van vergaderlocaties en overnachtingsmogelijkheden tot programma’s op maat

19  Even voorstellen
 Wij zijn Valkenburg!

www.wijzijnvalkenburg.nl   |   info@wijzijnvalkenburg.nl   |   +31 (0)43 204 11 35   |   Bezoekadres in de Geulpoort: Bogaardlaan 1, centrum Valkenburg

Disclaimer
Taal en druk-/zetfouten voorbehouden. Aan deze publicatie kunnen geen 

rechten worden ontleend. Niets uit deze publicatie mag, noch geheel, 

noch gedeeltelijk, worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Wij zijn Valkenburg.
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Ondergrondse spanning en sensatie
Bekende vrijetijdsbestedingen krijgen onder de grond een 

heel andere dimensie. Zo kun je tijdens een spel lasergame het 

gangenstelsel trotseren, op zoek naar de tegenstander. Niet 

uitdagend genoeg? Kies dan voor een avontuurlijke grottentocht in 

Fort Boyard-stijll!

Mountainbiken in de grotten
Durf jij het aan om jouw grenzen te verleggen in het donker? Fiets 

door de kilometerslange mergelgangen - 40 meter onder de grond - 

of maak je helm stevig vast voor een survivalparcours dat je nog lang 

bij zal blijven!

Herleef de middeleeuwen
Zuid-Limburg kent talloze kastelen en burchten. Extra bijzonder 

is de Kasteelruïne van Valkenburg: de enige hoogteburcht van 

Nederland. Met name de eeuwenoude vluchtgangen onder het 

voormalige kasteel maken een bezoek absoluut de moeite waard. 

Naast de reguliere rondleidingen door de grot, kunnen thrill-seekers 

zich ook uitleven in het gangenstelsel. Abseilen in een eeuwenoude 

waterput, ondergrondse klimmuren trotseren en door smalle 

gangetjes kruipen: je zult verbaasd staan wat je in de mergelgangen 

te wachten staat!

Schuilen in oorlogstijd
Ga terug in de tijd en bezoek de ondergrondse schuilplaatsen van 

Valkenburg. Van een atoomschuilkelder uit de Koude Oorlog, een 

schuilgebied uit de Tweede Wereldoorlog en een kapel uit de tijd 

van de Franse Revolutie: Valkenburgers zochten meerdere malen 

hun heil in het donker. Een avontuurlijke en leerzame tocht, door een 

doolhof van mergelgangen.  

De wereld van de Romeinen
Een bezoekje aan een kerkhof? Klinkt niet erg aantrekkelijk… tenzij 

het om de Romeinse grafkelders gaat! Reis terug in de tijd en ontdek 

de schitterende grafkamers van vooraanstaande Romeinen. Een 

bijzondere en leerzame rondleiding door een mystiek ondergronds 

labyrint, gebouwd onder leiding van de bekende architect Pierre 

Cuypers.  

topper

De Zuid-Limburgse 
grotten

Ontdek een mergelwereld vol spanning, 
sensatie en eeuwenoude verhalen
Denk je aan Zuid-Limburg, dan denk je aan mergel. Woningen, kerken, kastelen: vrijwel 
alle prestigieuze gebouwen in de streek werden (en worden) gebouwd van de goudgele 
mergelsteen, rechtstreeks gewonnen uit de ondergrond. Het Mergelland telt dan ook 
meer dan 400 onderaardse mergelgroeves, met een gangenstelsel van in totaal zo’n 450 
kilometer lang. De grotten zijn een onlosmakelijk onderdeel van geschiedenis en toekomst 
van de regio. Zonder een kijkje in de grotten is jouw bezoek aan Valkenburg dan ook niet 
compleet! 

Gelukkig vind je onder het glooiende aardoppervlak uiteenlopende activiteiten, die een 
geheel nieuwe wereld voor je openen. Zo kun je de grotten te voet of in een treintje 
ontdekken, onder leiding van een deskundige gids. Voor de actievelingen zijn er echter 
ook spectaculaire manieren om de gangenstelsels te doorkruisen; zoals op een grotbike, 
gewapend met een lasergun of klauterend door smalle kloven en eeuwenoude waterputten. 
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Actief op pad in 
het Heuvelland

Expeditie Zuid-Limburg
Zijn jullie avontuurlijk ingesteld en is geen 

queeste jullie te gek? Deze uitdagende 

expeditie door het Heuvelland brengt 

jullie op mooie locaties en stelt jullie voor 

onvergetelijke uitdagingen. Na een gps-

tocht waarbij jullie op eigen houtje moeten 

navigeren door de bosrijke omgeving, 

gaan jullie tot het gaatje met een outdoor 

sportparcours. Daarnaast wordt jullie focus 

getest tijdens een wedstrijd boogschieten 

en kunnen echte diehards tokkelen van een 

30 meter hoge toren. 

Outdoor activiteiten
In de groene bosgebieden van Valkenburg is 

er een breed scala van uitdagende, actieve 

en bijzondere buitenactiviteiten te vinden. 

Zo zijn er diverse survivalprogramma’s op 

verschillende niveaus, die zich afspelen 

langs hoge rotswanden, diepe dalen en 

kabbelende riviertjes. Ook zijn er andere 

leuke groepsactiviteiten in de buitenlucht, 

zoals het spannende arrow battle, een gps-

tocht of een potje city golf! 

Als een pro
Altijd al het gevoel van een profwielrenner 

hebben willen ervaren? Met onze 

wielerarrangementen treed je in de 

bandensporen van de groten des aarde! 

Fiets één (of meer) van de uitgepijlde 

Amstel Gold Race routes, trotseer de 

beruchte Cauberg en Keutenberg en 

passeer de finale van wielerklassiekers als 

de Amstel Gold Race, de Tour de France 

en diverse wereldkampioenschappen. 

Compleet met tijdsregistratie, begeleiding 

door oud professionals en een heuse 

volgwagen!

Met de wind in je haren
Een tocht door het prachtige Heuvelland 

maak je het makkelijkste per step, fiets, 

scooter of E-bike. Deze tochten brengen je 

langs de mooiste bezienswaardigheden en 

vergezichten van Zuid-Limburg. Afhankelijk 

van het gekozen vervoersmiddel kun je 

heel wat mooie kilometers maken. Mag 

het iets spannender? Kies dan voor een 

scooterspeurtocht!

Hap & Trap
Het ultieme uitstapje voor mensen die 

houden van natuur én het leven. Want als 

wij Zuid-Limburgers ergens goed in zijn, 

is het Bourgondisch genieten! Tijdens 

een fietstocht door het Zuid-Limburgse 

Heuvelland bewonder je de mooie dorpjes 

en landschappen en geniet je van smakelijke 

pitstops.

TIP

Is een gedeelte van de groep actief 
aangelegd maar ziet de rest het 
niet zo zitten? Wij stellen graag 

een keuzeprogramma samen 
met verschillende opties, zodat 

iedereen een geweldige dag heeft!

Sportieve natuurliefhebbers ontdekken 
Zuid-Limburg net even anders!
Zuid-Limburg staat natuurlijk bekend om haar glooiende heuvels, steile bergen 

en prachtige vergezichten. De heuvels in en om Valkenburg zijn beroemd en 

berucht, niet op z’n minst dankzij de bekende wielerklassiekers. Het on-

Nederlandse landschap is bij uitstek geschikt voor actieve ontdekkingstochten. 

En dan kies je uiteraard al lang niet meer enkel voor de benenwagen.
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Unieke 
teambuilding 

activiteiten

Teambuilding in de grotten
Onder het aardoppervlak van Valkenburg vindt je verrassende 

activiteiten om de teamspirit flink te verhogen, zoals uitdagende 

behendigheidsspellen, een mountainbiketocht op 40 meter onder 

de grond of een grotklautertocht met ondergrondse klimmuur. Ook 

kunnen jullie teamvaardigheden ingezet worden bij het herleven van 

een stukje geschiedenis, tijdens een interactieve oorlogsrondleiding 

door de schuilgrotten. 

Voor sportievelingen 
Er gaat niets boven samen zweten voor een goede portie 

teambinding. Tijdens een outdoor sportsessie, uitdagend 

hoogteparcours of fietsclinic in de Zuid-Limburgse heuvels zullen 

jullie uithoudingsvermogen en teamwork optimaal op de proef 

gesteld worden. Uiteraard bieden we ondersteunende faciliteiten 

zoals douche- en kleedruimtes, volgwagens en een stevige 

pastamaaltijd.

Workshops
Samen nieuwe dingen creëren: ook een workshop is de 

perfecte invulling voor een teamdag. Of jullie nu aan de slag 

gaan met de eeuwenoude fresco-techniek of met verschillende 

bereidingstechnieken op de barbecue. Ook bieden we interessante 

workshops over lichaamstaal en gastvrijheid, vol interessante 

inzichten waar jullie allen profijt van zullen hebben.

Escape rooms
Dit weersonafhankelijke spel is de perfecte teambuilding activiteit, 

omdat jullie als team geheel op elkaar aangewezen zijn! Escape 

room is een zenuwslopend spel vol spanning en plezier, waarbij 

samenwerken en elkaars kennis optimaal benutten de ‘sleutels’ 

tot succes zijn! In de kamer vinden jullie puzzels, raadsels en 

onverwachte aanwijzingen die leiden naar jullie ontsnapping. In 

een kort tijdsbestek worden de natuurlijke rollen binnen de groep 

duidelijk en komen ieders al dan niet verborgen talenten naar boven. 

Leerzaam én leuk!

City games
Onze interactieve stadtochten zijn de perfecte teamactiviteit 

om zowel te genieten van de omgeving alsook om samen 

interactief bezig te zijn. Met diverse gps-tochten, humoristische 

stadswandelingen vol spanning en mysterie en onze zelf ontwikkelde 

City Box game, komen jullie een dagdeel gegarandeerd met veel 

plezier en samenwerking door!

Scooterspeurtocht
Ontdek de mooiste plekjes van het Heuvelland, terwijl je jouw 

team door de streek navigeert en de strijd aangaat met andere 

teams! Tijdens de tocht draait het niet om snelheid, maar om 

denkvermogen, communicatie en vooral goed om je heen kijken. Een 

leuke manier om de streek te leren kennen, mét een vleugje rivaliteit.

Samenwerken en samen lachen op bijzondere 
locaties, boven én onder de grond.
Valkenburg biedt uiteenlopende activiteiten voor een uitstekende 

teambuilding. Van een workshop lichaamstaal tot een sportief 

outdoor-parcours of een uitdagende Escape Room ervaring: 

er zijn mogelijkheden genoeg om elk team een boost te geven! 

Wij kunnen een passend aanbod samenstellen voor vrijwel elke 

groepssamenstelling en groepsgrootte. Altijd veelzijdig en vaak 

uniek, doordat onze teambuildingactiviteiten veelal plaatsvinden op 

allesbehalve doorsnee locaties.

topper



12 - Catalogus 2018 WIJ ZIJN VALKENBURG 13 - Catalogus 2018 WIJ ZIJN VALKENBURG

Teamuitje organiseren?
Hier moet je op letten!

Voor aanvang
Hè, wat een opluchting! Al het geregel dat bij de organisatie van een uitje komt kijken, heb jij vol vertrouwen uit handen gegeven. Om ervoor te 

zorgen dat jullie dag perfect verloopt, hebben wij alleen nog de laatste aanvullende informatie nodig. 

TIP

Vindt je het prettig om de vele mogelijkheden een-op-een te 
bespreken? Je bent van harte welkom op ons kantoor, in de 
Geulpoort van Valkenburg. Wij bezoeken u ook gerust op locatie.

Voorbereidingen:
• Ga bij de baas of teamleider (of bij jezelf natuurlijk) na wat het 

doel is van jullie uitje. Moeten er vergadersessies ingepland 

worden of staat de teambinding centraal?

• Peil ook de wensen van een aantal collega’s. Gaat de voorkeur 

uit naar een sportief programma of kiezen jullie liever voor een 

ludieke invulling? 

• Wat is de tijdsduur? Gaat het om een dag, een avond of 

misschien wel om meerdere dagen? 

• Hoeveel mensen gaan er ongeveer deelnemen aan het uitje? 

• Wat is het budget per persoon?

• Is er al een datum bekend? Zo nee, bekijk de agenda’s voor de 

meest geschikte datum en communiceer de datum tijdig!

• Neem contact op met Wij zijn Valkenburg via telefoon of e-mail

Laat je verrassen:
• Als je bovenstaande punten in kaart hebt gebracht, kunnen de 

medewerkers van Wij zijn Valkenburg voor jou aan de slag met 

het samenstellen van een verrassend en passend voorstel dat 

voldoet aan jullie wensen.

• Je ontvangt het uitgebreide voorstel in jouw mailbox, indien 

van toepassing compleet met lunch- of dineropties en 

overnachtingsmogelijkheden: veel leesplezier!

• Wil je een aantal punten wijzigen? Dat kan! Je kunt altijd bij ons 

terecht met aanvullende wensen of vragen. We rusten niet tot 

alle puntjes op de i staan. 

• Enthousiast? Ga dan akkoord met het voorstel en Wij zijn 

Valkenburg regelt de rest!

Ben jij ‘de gelukkige’ die het volgende personeelsuitje mag gaan organiseren? Mooi! Daar helpen wij je namelijk graag bij. Want hoewel het 

organiseren van een groepsuitje heel leuk is, kost het ook enorm veel tijd. Met deze checklist zorg je er – samen met ons – voor dat jullie uitje 

een succes wordt!

Geef alle details door:
• Inventariseer het aantal deelnemers. Het definitieve aantal 

hoef je pas 8 dagen voor aanvang door te geven (niet vergeten!)

• Vraag naar eventuele diëten en allergieën van de deelnemers, 

om teleurgestelde gezichten bij lunch of diner te voorkomen. 

Onze koks houden er gerust rekening mee!

• Hoogtevrees of claustrofobie? Hoe meer wij over de groep 

weten, hoe beter wij hier rekening mee kunnen houden.

• Check de reistijd naar Valkenburg en zorg dat jullie minimaal 15 

minuten voorafgaand aan de start van het programma aanwezig 

zijn. Onze medewerkers staan direct bij aankomst voor jullie 

klaar met verdere informatie! 

Praktische tips voor de deelnemers:
• Gaan jullie de grotten in? Denk dan aan een vest of jasje, het is 

in de mergelgrotten namelijk altijd 12 graden; aangenaam in 

de winter maar koud in de zomer! Dit is overigens ook aan te 

raden bij een scootertocht.

• Hakkenschoenen en groepsactiviteiten zijn over het algemeen 

geen goede combinatie. Neem dus altijd schoenen met platte 

zool mee.

• Een actief of sportief programma? Zorg voor passende kleding.

Hier vind je ons!
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Alle reden voor 
een feestje!

Betoverende grotlocaties
De warme kleur van goudgele mergelsteen, het zachte licht van 

ontelbare kaarsen en oude wandtekening die geschiedenis ademen: 

in Valkenburg vind je ook onder de grond fantastische feestlocaties. 

Zo’n 30 meter onder het aardoppervlak vind je namelijk geen 

donkere gangetjes, maar sfeervolle ruimtes die je verwelkomen in 

al hun schoonheid. Van intiem en gemoedelijk tot ruim opgezet en 

van alle moderne gemakken voorzien, indien gewenst compleet met 

passende aankleding op maat en uitstekende dinermogelijkheden.

Een uitzicht om door een ringetje te halen 
Dineren, borrelen of feesten met uitzicht over het bronsgroene 

Heuvelland? Dankzij de hoogteverschillen in Valkenburg zijn 

prachtige panorama’s ons niet vreemd. Ze bieden een uitstekende 

setting voor jullie bedrijfsfeest. Zo kan er met relaties geproost 

worden aan de voet van de enige hoogteburcht van Nederland of 

kan er tot in de late uurtjes gefeest worden op een panoralocatie op 

70 meter hoogte.

Van kasteel tot kerk
Zuid-Limburg staat naast haar wonderschone natuur ook bekend 

om de vele bijzondere gebouwen die de regio rijk is. Van historische 

kasteelhoeves tot statige casino’s en van eeuwenoude burchten tot 

niet langer dienstdoende kerken: de evenementenlocaties van het 

Heuvelland zijn net zo divers als ze uniek zijn!

Onvergetelijke feestavonden op unieke en representatieve locaties. 
Een perfect georganiseerd bedrijfsfeest op een bijzondere feestlocatie met stijl en karakter: 

wij organiseren het graag! Van een intiem samenzijn tot een grootschalig feest, wij zorgen voor 

de originele en creatieve invulling van een onvergetelijke avond. Geheel op maat en voor elke 

branche zorgen wij voor een beleving die uw relaties niet snel zullen vergeten, van kleinere 

gezelschappen tot events van 1.000+ personen. Want in Zuid-Limburg is bijna niets te gek…
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Bourgondisch 
genieten op 
z’n Limburgs

Proeven maar!
Wie Zuid-Limburg bezoekt heeft vrijwel 

altijd het gevoel op vakantie te zijn, 

doordat de streek geheel anders aandoet 

als de rest van Nederland. En ja, dat 

gevoel klopt eigenlijk wel. Want dankzij 

het glooiende landschap en net iets 

zachtere klimaat, kunnen de Limburgers 

bijzondere producten verbouwen. Tegen 

de hellingen van het Heuvelland zijn 

meerdere wijngaarden te vinden, die 

uiteenlopende (mousserende) wijnen 

produceren van topkwaliteit. Hier is een 

rondleiding en proeverij absoluut geen 

straf! Verder kan er genoten worden van 

bijzondere whiskyproeverijen en mag een 

slok Valkenburgs bier natuurlijk ook niet 

uitblijven. Wij verzorgen graag unieke 

rondleidingen en proeverijen op maat.

Lunchen en dineren 
bij lokale toppers
Het gastvrije Valkenburg kent een 

groot aantal prachtige horecazaken en 

terrassen. Reserveren met een grote 

groep is echter niet altijd even makkelijk. 

En maak maar eens een keuze uit het 

aanbod! Wij verzorgen graag een heerlijke 

lunch of een voortreffelijk diner, veelal bij 

lokale restaurants die streekproducten 

omtoveren tot fantastische gerechten. 

Maar ook de Limburgse vlaai ontbreekt 

natuurlijk niet in het aanbod.

Een kijkje in de 
Bourgondische keuken 
Voor keukenprinsessen en grillmeesters die 

graag zelf achter het fornuis staan, zijn er 

diverse leuke én leerzame workshops om 

het Bourgondische koken zelf in de vingers 

te krijgen. Van een culinaire kookworkshop 

waarbij je meekookt in de bruisende 

topkeuken van een hotel tot een stoere 

BBQ-workshop in de buitenlucht: het kan 

allemaal! 

Omdat een hapje en een drankje er wat ons betreft gewoon altijd bij horen. Punt! 
Zuid-Limburg is een streek vol levensgenieters, die het Bourgondische leven met de veelal culinaire paplepel 

binnengekregen hebben. Zonder een hapje en een drankje is een dagje uit simpelweg niet compleet. Het is dan ook niet gek 

dat een groot gedeelte van ons aanbod bestaat uit locaties, proeverijen en workshops die gericht zijn op maar één ding: het 

verwennen van ieders smaakpapillen! Proef de smaak van het zuiden en laat je meeslepen in het goede leven van Limburg.

TIP Een bezoek aan Valkenburg is natuurlijk niet compleet zonder Limburgse 
vlaai! Een uitstekende en smakelijk begin van een onvergetelijk groepsuitje. 
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Vergaderen
Op zoek naar de perfecte vergaderlocatie in Valkenburg? Hier doen we het net 

even anders! Geen steriele ruimtes, maar uitstekend verzorgde vergaderzalen op 

inspirerende en stijlvolle locaties. Wij hebben de mooiste vergaderlocaties in de regio 

voor u verzameld. Reserveer uw zakelijke bijeenkomst via Wij zijn Valkenburg en wij 

zullen ervoor zorgen dat u onbezorgd en productief kunt vergaderen in een omgeving 

die past bij uw bedrijf. Of het nu gaat om een training voor medewerkers of om een 

vergadering met het managementteam, compleet met lunch en/of diner, wij staan vanaf 

het eerste telefoontje voor u klaar.

… en overnachten
Wilt u meerdere dagen in het zuiden verblijven? Uiteraard verzorgen wij ook uw verblijf 

bij goede hotels en vakantieparken, die voldoen aan de wensen van uw groep. Wij 

hebben samenwerkingsverbanden met kwalitatieve overnachtingslocaties die berust 

zijn op grotere groepen, zodat het uw gezelschap aan niets ontbreekt. Ook hier zult u 

versteld staan door de bijzondere locaties die wij u aan kunnen bieden.

Zakelijk maatwerk
Elke teambuilding dag, groepsactiviteit of elk business event is anders. Wij werken dan 

ook graag een voorstel op maat voor u uit! Afhankelijk van de groepssamenstelling, 

de wensen van de deelnemers, het beschikbare budget en het mogelijke doel van het 

event, creëren wij arrangementen die perfect passen bij het doel dat u voor ogen heeft. 

De wens van de organisator staat hierbij centraal, maar daarnaast kijken wij vooral ook 

hoe we de juiste snaar kunnen raken bij de deelnemers. Want als u iets organiseert, wilt 

u dat het onvergetelijk wordt! Wij verzorgen onder andere doelgerichte teambuilding 

dagen, grootschalige bedrijfsfeesten, productpresentaties, zakelijke bijeenkomsten en 

meerdaagse seminars met overnachting. Op elke gewenste locatie en perfect geregeld 

van a tot z. Wij laten u graag kennis maken met het echte Valkenburg!

Maatwerk programma’s van Wij zijn Zuid-Limburg
• Originele en veelal unieke invullingen voor een onvergetelijke dag

• Van een intiem samenzijn tot een grootschalig feest

• Betrouwbare en kwalitatieve samenwerkingspartners

• Persoonlijke service, van het eerste telefoontje tot de evaluatie!

Hallo, even voorstellen
Wij zijn Valkenburg!

Uw zakelijke partner

TIP

Goed van start op hoog niveau? 
Wat dacht je van een ontvangst 

bovenin de iconische Geulpoort!

Dat een groepsuitje naar Valkenburg een uitstekende keuze is voor 
een veelzijdig programma, hebben we in deze brochure laten zien. 
Maar hoe stel je nu het perfecte arrangement samen voor jouw 
team, afdeling of bedrijf?  Dat is precies waar wij graag bij helpen. 

Wij zijn Valkenburg is een samenwerkingsverband van 
kwalitatieve partnerbedrijven, die stuk voor stuk uitstekende 
diensten leveren voor de groepenmarkt. Om het voor jou als 
organisator makkelijker te maken, hebben wij alle mogelijkheden 
samengevoegd op een overzichtelijke website, ingedeeld aan de 
hand van inspirerende arrangementen en losse groepsactiviteiten. 
Zo is Wij zijn Valkenburg één partner, waarbij je terecht kunt voor 
de volledige organisatie van jouw evenement. Ben je op zoek naar 
een teambuilding activiteit, productpresentatie of een gezellig 
teamuitje, Wij zijn Valkenburg staat voor je klaar!

Het beste van ons, voor jou
Eenvoudig de gewenste activiteiten boeken, persoonlijk contact, 
tips en advies op maat. De mooiste, leukste en spannendste 
plekjes van de regio zijn gebundeld, waardoor je altijd een goede 
keuze maakt. Naast advies voor een optimale invulling van jullie 
wensen, fungeert Wij zijn Valkenburg tevens als de gastheer tijdens 
jullie verblijf. Wij nemen jullie mee in het échte zuiden! Laat je 
verrassen door de locals en geniet van de veelzijdigheid die zij te 
bieden hebben. Geen extra kosten, geen kleine lettertjes, enkel 
extra gemak en service vanuit het stadje waar het Zuid-Limburgse 
toerisme geboren is.
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Gespecialiseerd in:
Bedrijfsuitjes - Teambuilding - Zakelijke arrangementen - Bedrijfsfeesten 

Vergaderlocaties - Workshops & presentaties - Business events

Groepsactiviteiten - Vrijgezellenfeesten - Familiedagen

Vriendenuitjes - City games - Rondleidingen - Proeverijen


