
 

 

 

 

VERGADERINGEN 
 

Hotel Asteria Venray is de vergaderlocatie bij uitstek in Limburg. Onze 7 
multifunctionele vergaderzalen bieden u bij elke vergadering, meeting of 
congres de perfecte ambiance. De aanwezigheid van hotel en restaurant 
bieden u tevens de mogelijkheid tot het houden van één- of meerdaagse 
vergaderingen. 

Wij bieden u volledig verzorgde vergaderarrangementen, echter bieden ook de 
mogelijkheid om uw meeting volledig naar eigen wensen in te richten. Vraag 
vrijblijvend een offerte aan of neem contact op voor een afspraak met een van 
onze medewerkers. Wij laten u graag onze mogelijkheden zien. 

Gelegen aan de A73 biedt Hotel Asteria u een perfecte bereikbaarheid. De 
ruime gratis parkeergelegenheid, airconditioning in alle zalen en gratis wifi in het 
hele hotel maken Asteria tot de ideale locatie voor uw meeting in Limburg. 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

ONZE ZALEN 

 

 

 

  



 
 

 

ZAALOPSTELLINGEN 

 

  



 

 

 
ZAALHUUR VERGADERZALEN 

  
  

Onze zalen zijn zelfstandig of in combinatie met andere zalen te huren voor 
uw meeting of vergadering. Bij meerdaagse arrangementen is de zaalhuur 
inbegrepen in de arrangementsprijs. Voor de dag- en dagdeel-
arrangementen gelden de volgende tarieven voor de zaalhuur: 
 

  
  

  New York Zaal Zeven Londen Parijs 

1 dagdeel € 247,50 € 435,00 € 137,50 € 137,50 

2 dagdelen € 325,00 € 555,00 € 182,50 € 182,50 

3 dagdelen € 325,00 € 555,00 € 182,50 € 182,50 

  

  Amsterdam Maastricht Venray Maa+Ven 

1 dagdeel € 147,50 € 82,50 € 82,50 € 137,50 

2 dagdelen € 232,50 € 125,00 € 125,00 € 182,50 

3 dagdelen € 232,50 € 125,00 € 125,00 € 182,50 

  

Tijden en dagdelen 

 Dagdeel 1: 8:00-12:00 
 Dagdeel 2: 12:00-18:00 
 Dagdeel 3: 18:00-23:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
VERGADERARRANGEMENTEN 

 
Bent u op zoek naar een vergaderarrangement in Noord Limburg? Bij 
hotel Asteria in Venray bieden wij een veelzijdig aanbod aan 
vergaderarrangementen, geschikt voor elk groepsformaat. 
  

Dagarrangementen 
 
Dag-deel arrangement  
€ 19,50 p.p.* 
 Ontvangst met koffie/thee en cake 
 Onbeperkt koffie/thee, ijswater en frisdrank tijdens de vergadering 
 Gebruik van een flip-over en vergaderkoffer in de vergaderzaal 
 Gebruik van een beamer of AV-meubel  
 Schaal met vers handfruit 
 Smoothies 
(* )Exclusief zaalhuur 

Dagarrangement Budget  
€ 31,50 p.p.* 
 Ontvangst met koffie/thee en cake 
 Een goed verzorgde lunch in buffetvorm in ons restaurant 
 Onbeperkt koffie/thee en ijswater tijdens de vergadering 
 Gebruik van een flip-over en vergaderkoffer 
(* )Exclusief zaalhuur 

Dagarrangement Comfort  
€ 38,00 p.p.* 
 Ontvangst met koffie/thee en cake 
 Een goed verzorgde lunch in buffetvorm in ons restaurant 
 Onbeperkt koffie/thee en ijswater tijdens de vergadering 
 Gebruik van een flip-over, vergaderkoffer en projectiescherm in de 

vergaderzaal 
 Snack van de dag 
 Schaal met vers handfruit 
 Mix van Celebrations 
(* ) Exclusief zaalhuur 

Dagarrangement Royale  
€ 52,50 p.p.* 
 Ontvangst met koffie/thee en cake 
 Een goed verzorgde lunch in buffetvorm in ons restaurant 
 Onbeperkt koffie/thee, ijswater en frisdrank tijdens de vergadering 
 Gebruik van een flip-over, vergaderkoffer en projectiescherm in de 

vergaderzaal 
 Gebruik van een beamer of AV-meubel  
 Schaal met vers handfruit 
 Mix van Celebrations 
 Snack van de dag 
(* )Exclusief zaalhuur 



 

 

 
 

24-uurs arrangementen 
 
24-uurs arrangement Comfort  
€ 192,50 p.p. 
 Gebruik van een vergaderzaal 
 Ontvangst met koffie/thee en cake 
 Een goed verzorgde lunch in buffetvorm in ons restaurant 
 Onbeperkt koffie/thee en ijswater tijdens de vergadering 
 Gebruik van een flip-over, vergaderkoffer en projectiescherm in de 

vergaderzaal 
 Schaal met vers handfruit 
 Mix van Celebrations 
 Snack van de dag 
 Een drie-gangen diner 
 1 overnachting op een comfortabele hotelkamer 
 1x een uitgebreid ontbijtbuffet 

 
24-uurs arrangement Royale  
€ 212,50 p.p. 
 Gebruik van een vergaderzaal 
 Ontvangst met koffie/thee en cake 
 Een goed verzorgde lunch in buffetvorm in ons restaurant 
 Onbeperkt koffie/thee, ijswater en frisdrank tijdens de vergadering 
 Gebruik van een flip-over, vergaderkoffer en projectiescherm in de 

vergaderzaal 
 Gebruik van een beamer of AV-meubel 
 Schaal met vers handfruit 
 Mix van Celebrations 
 Snack van de dag 
 Een drie-gangen diner 
 1 overnachting op een comfortabele hotelkamer 
 1x een uitgebreid ontbijtbuffet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
2 of 3-daags arrangementen 
  
Meerdaags-arrangement Comfort  
Twee dagen: € 260,00 p.p. 
Drie dagen: € 425,00 p.p. 
 Gebruik van een vergaderzaal 
 Ontvangst met koffie/thee en cake 
 Twee of drie maal een goed verzorgde lunch in buffetvorm in ons 

restaurant 
 Onbeperkt koffie/thee en ijswater tijdens de vergadering 
 Gebruik van een flipover, vergaderkoffer en projectiescherm in de 

vergaderzaal 
 Schaal met vers handfruit 
 Mix van Celebrations 
 Snack van de dag 
 1 of 2 keer een driegangen diner 
 1 of 2 overnachtingen op een comfortabele kamer 
 1 of 2 keer een uitgebreid ontbijtbuffet 

  
Meerdaags-arrangement Royale  
Twee dagen: € 282,50 p.p. 
Drie dagen : € 492,50 p.p. 
 Gebruik van een vergaderzaal 
 Ontvangst met koffie/thee en cake 
 Twee of drie maal een goed verzorgde lunch in buffetvorm in ons 

restaurant 
 Onbeperkt koffie/thee, ijswater en frisdrank tijdens de vergadering 
 Gebruik van een flipover, vergaderkoffer en projectiescherm in de 

vergaderzaal 
 Gebruik van een beamer of AV-meubel 
 Schaal met vers handfruit 
 Mix van Celebrations 
 Snack van de dag 
 1 of 2 keer een driegangen diner 
 1 of 2 overnachtingen op een comfortabele kamer 
 1 of 2 keer een uitgebreid ontbijtbuffet 

 
  



 

 

 

AUDIOVISUEEL 
  

Flipover met stiften € 16,50 

Microfoon € 32,50 

Draadloze microfoon € 65,50 

Reversmicrofoon € 65,50 

Beamer 1 dagdeel € 30,50 

Beamer gehele dag € 60,50 

Projectiescherm € 21,50 

Beamer & Projectiescherm € 82,00 

Beamer en projectiescherm per 
dagdeel 

€ 
 

51,50 
 

Spreekgestoelte € 32,50 

AV-meubel  € 82,00 

AV-meubel per dagdeel € 51,50 

Laptop € 85,50 

Complete videoset: 1 dag € op aanvraag 

Kopie € 0,22 

Kopieer- en faxservice € op aanvraag 

Eventuele secretariële hulp € op aanvraag 

Vlaggenservice € op aanvraag 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

LUNCHGERECHTEN 
 

Lunchbuffet € 19,50 p.p. 

Sandwich met ham of kaas € 2,50 p.st. 

Tosti ham en kaas € 4,50 p.st 

Worstenbroodje (bakker) € 3,25 p.st. 

Saucijzenbroodje € 3,00  p.st. 

Belegd broodje € 3,50 p.st. 

Luxe belegd broodje € 4,50 p.st. 

Belegd pistoletje € 4,25 p.st. 

Luxe belegd pistoletje € 5,25 p.st. 

Broodje kroket / frikandel € 3,75 p.st. 

Pistoletje met kroket € 4,50 p.st. 

Kop soep van de dag € 6,00 p.st. 

Schaal handfruit € 1,75 p.p. 

Vers Fruitsalade € 2,25 p.p. 

 

GEBAK 

Plakje cake € 0,85 p.st. 

Limburgse vlaai € 3,00 p.st. 

Limburgse slagroomvlaai € 4,00 p.st. 

Luxe gesorteerd gebak € 4,50 p.st. 

Petit four € 3,25 p.st. 

 


