
EEN ONVERGETELIJKE REIS…



E en hotel, Grand Café en locatie voor feesten en bijeenkomsten zó dicht 
aan het water, dat kom je niet vaak tegen. Het Delta Hotel is al ruim 60 

jaar gevestigd aan de oevers van de Nieuwe Maas. Bij 
de opening in 1955 hadden we 24 hotelkamers, nu zijn 
dat er 81. Wij laten ons inspireren door de zee en de 
wereld van oceaanzeilers op weg naar avontuur. Denk 
vooral aan al die topsporters die meedoen aan de 
Volvo Ocean Race, een zeilwedstrijd rond de wereld. 
Elke ruimte in het Delta Hotel heeft een stoere, frisse 
inrichting met een knipoog naar de zeilsport. Zo is 
de zonwering van zeildoek, vind je stoelen in de 
kleuren van de zee en zie je lampenkappen met de 
afdruk van een zeekaart. Vandaar ook de namen 
van onze kamers: Matroos, Stuurman en de 
Kapitein suite. Delta Hotel is voor wie van lekker 
eten houdt, zonder gesteven tafellakens maar 
mét een spannende menukaart. We staan klaar 
voor iedereen die nieuwsgierig is naar andere 
werelden, voor doorzetters die alles uit het 
leven halen en die iets willen vieren in een 
bijzondere setting. We zijn er voor iedereen 
die wil ontspannen met een wijds uitzicht 
over het water. Of je nu het Delta Hotel kiest 
voor een overnachting, heerlijk eten, geïnspireerd 
vergaderen of een bruiloft, het is altijd inclusief zeelucht en een 
vleugje avontuur.

W ist je trouwens dat één van de eerste Nederlanders die de wereld 
rondzeilde een Vlaardinger was? Zijn naam was Bertus Zijdenbos, 

kroegbaas en avonturier. In juli 1969, na drie jaar op zee, voer hij zijn schip 
Santa Maria de haven van Vlaardingen weer binnen. Bij zijn huldiging zei 
hij: ‘Ik heb nooit records willen najagen, ik wilde alleen wat van de wereld 
zien. Het is een fantastische reis geweest.’ Volgens zoon Bertus junior, die 
zijn vader de halve reis vergezelde, hield Zijdenbos van lekker eten. Met 
kerstmis bereidde hij uitgebreide diners op een eenvoudig tweepits gasstel. 
Vlaardinger, zeezeiler én liefhebber van lekker eten: je snapt dat Zijdenbos 
een inspiratiebron voor ons is.

STAP IN DE WERELD VAN 
OCEANEN EN AVONTUREN

DE AVONTUURLIJKE 
OCEAANZEILER UIT 
VLAARDINGEN

Elke ruimte in het Delta Hotel heeft een stoere, frisse 
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Gevonden! De perfecte locatie voor elke bijeenkomst.

Je vindt bij ons de combinatie van “anders dan anders” èn professionele service. 

Je waant je een wereldreiziger in een steeds wisselend decor van voorbijvarende 

schepen in de wereldhaven Rotterdam.

Een gevoel, een beleving en altijd… “het water aan je voeten”!

Welke voordelen kan je van ons verwachten?

•   Nautique: Het Grand Café en De Vier windstreken voor iedere culinaire invulling 

in een informele sfeer

•   100 Gratis parkeerplaatsen

•   Uitstekende bereikbaarheid met de auto en het openbaar vervoer

•    Nautisch thema voor een onvergetelijke ervaring

….en altijd “het water aan je voeten”!

Op de volgende pagina’s tref je de informatie aan, die een beeld geeft van alle 

mogelijkheden. Graag denken wij met je mee om binnen het budget de perfecte 

bijeenkomst te verzorgen. Hiervoor kan je ons bellen op 010-4345477.

Om “het water aan je voeten” te voelen kan je ook alvast onze website bekijken: 

www.deltahotel.nl

Tot ziens in het Delta Hotel!

DE MEEST UNIEKE 
LOCATIE VOOR ALLE 
BIJEENKOMSTEN!
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ZAALACCOMMODATIE

Triton 2

Kraaiennest

Aqaurius

Triton 
1

Nautilus
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PLATTEGROND
DELTA HOTEL MET ALTIJD.... HET WATER AAN JE VOETEN

PLATTEGROND

DH_PattegrOutl.ind   1 1/19/09   8:50:25 PM

DH_PattegrOutl.ind   1 1/19/09   8:50:25 PM

Kombuis

GRAND CAFÉ
(BAKBOORD)

GRAND CAFÉ
(STUURBOORD)

Plattegrond DELTA HOTEL 2017.pdf   1   04-07-17   14:13
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ZALENOVERZICHT

Triton 1+2  215  3.45  100  250  70  80  160  250

Triton 1  135  3.45  60  140  35  40  80  150

Triton 2  80  3.45  40  80  25  30  60  80

Aquarius  120  2.35  40  80  25  36  70  80

Kraaiennest  85  2.35  40  70  25  34  50  80

Nautilus  90  3.00  40  70  25  35  60  80

Nautique Noord  35  3.15     12  18  35

Nautique Oost  35  3.15     12  18  35

Nautique Zuid  55  2.15      35  60

Nautique West  48  3.15      30  60

Het is mogelijk diverse ruimten met elkaar te combineren tot één groter geheel

m2

Zaal Oppervlakte Hoogte Cabaret 
style

Theater 
style

U-style Carré 
style

Lunch
Diner

Recepties
en 

feesten
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Ruime vergaderzaal met uniek uitzicht over de Rotterdamse haven
Onbeperkt koffie en thee met koekjes in onze koffiecorner
Gekoeld water + frisdranken
Bureaulegger, schrijfblok, pen
Flip-over
Beamer, projectiescherm
Gratis WIFI in het hele hotel

Je kunt dit arrangement uitbreiden met een heerlijke lunch (zie pagina 14) 
en zoete en hartige breaks (zie pagina 16)

Nog een subruimte nodig? Deze is te boeken voor:
1 dagdeel  325,00*
2 dagdelen  425,00*
*bovenstaande prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Bij minder dan 10 personen berekenen wij tevens 125,00 zaalhuur 

Tip: Sluit de bijeenkomst af met een overheerlijk 
3-gangen seizoensdiner samengesteld door onze 
chef-kok vanaf 38,00 p.p. 

4-UURS 
VERGADERARRANGEMENT

32,50 p.p.
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Ruime vergaderzaal met uniek uitzicht over de Rotterdamse haven
Onbeperkt koffie en thee met koekjes in onze koffiecorner
Gekoeld water + frisdranken
Bureaulegger, schrijfblok, pen
Flip-over
Beamer, projectiescherm
Gratis WIFI in het hele hotel

Lunch: uitgebreid lunchbuffet 
Bestaande uit soep, diverse broodjes, vleeswaren en kaas, saladebuffet, warme 
snack, fruitsalade, handfruit, melk en jus d’orange

Je kunt dit arrangement uitbereiden met zoete en hartige breaks (zie pagina 16)

Bij minder dan 10 personen berekenen wij tevens 125,00 zaalhuur

Tip: Sluit de bijeenkomst af met een overheerlijk 
3-gangen seizoensdiner samengesteld door onze 
chef-kok vanaf 38,00 p.p. 

8-UURS 
VERGADERARRANGEMENT

64,50 p.p.
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(prijzen per dag, incl. 21% BTW)

AUDIOVISUELE MIDDELEN 
EN BENODIGDHEDEN

Flip-over, papier en stiften  27,50
Projectiescherm  27,50
Laptop 150,00
Beamer vanaf  150,00
Whiteboard en stiften  47,50
Soundmixer  45,00
Professionele geluidsinstallatie met cd-speler vanaf  160,00
Draadloze microfoon, revers microfoon vanaf  37,50 p.s.

DIVERSEN
Technische assistentie, per uur vanaf  70,00
Katheder  45,00
Podium per deel van 3m² (max.12m²)  45,00
Dansvloer (25m²)  195,00
Schrijfblokken & pennen  1,95
Naamkaartjes  1,75
Badges  2,25
Menukaarten  3,00
Kopieën, vanaf  0,25
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NAUTIQUE
Vers, fris en ongecompliceerd! Internationele gerechten. Een avontuurlijke manier 
van koken met ingerediënten hoog op smaak. Dat is de kookfilosofie van Nautique.

Nautique staat ook voor informeel, een uniek uitzicht op voorbij varende schepen, 
een nautisch thema, een gevoel, een beleving en altijd....het water aan je voeten!

HET GRAND CAFÉ
Midden in de wereldhaven Rotterdam, geroezemoes, een internationale sfeer, zien 
en gezien worden, jong en oud, eigentijds. Indrukken die opkomen bij Nautique 
“het Grand Café”. De open keuken aan de ene kant en de bedrijvigheid op het 
water aan de andere kant zorgen voor een dynamisch
spektakel.

Hier kun je terecht voor een kop koffie terwijl je een krant leest, een koel glas 
bier na werktijd of een goed glas wijn op het grote terras. 
Vers gebak, een bittergarnituur, een lichte lunch of een 
informeel diner zorgen voor een onuitwisbare indruk.

DE WATERGEKOELDE WIJNKELDER
De eerste watergekoelde wijnkelder van Nederland 
kun je ervaren in Nautique. 
Na een afdaling van de wenteltrap in het Grand 
Café kom je onder het oppervlakteniveau van de 
Maas. Verborgen in het oude fundament van 1953, 
gebouwd in de Nieuwe Maas vonden wij de ideale 
plaats voor het bewaren van onze wijnvoorraad. 
Hier wordt de wijn op een natuurlijke wijze 
gekoeld door het haar omringende water. 
Geniet van het aperitief en zoek samen met 
de gastheer of gastvrouw alvast een wijn 
uit voor het diner. Ontvang je vrienden of 
collega’s voor een proeverij of laat alvast een 
wijn voor je klaar zetten om thuis je eigen 
wijnvoorraad mee uit te breiden.

DE VIER WINDSTREKEN
Dineren voor gezelschappen in privé-sfeer. Hiervoor staan 
4 gezellige ruimten met de namen: Noord, Oost, Zuid en West. Gelegen hoog 
boven het water kijkt je vanuit iedere ruimte, die overigens ook gecombineerd 
kunnen worden, uit over één van de vier windstreken van de Rotterdamse haven. 
Natuurlijk kunnen hier ook buffetten of geheel op wens samengestelde menu’s 
geserveerd worden. Graag nodigen wij je uit om dit in een persoonlijk gesprek 
verder uit te werken. Je kunt dan meteen met eigen ogen deze unieke locatie 
bekijken. Tijdens de rondleiding zie je de open haard, boekenkasten, een privé 
balkon, en proef je de sfeer van het Grand café. Een unieke locatie! Een ervaring 
en een beleving die je ook eens geproefd moet hebben.

11



Grand caféGrand caféGrand caféGrand caféGrand café

4 Windstreken
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LUNCH

Broodjeslunch  13,50 per persoon
Fruitsalade, handfruit melk en jus d’orange
3 belegde broodjes bestaande uit:
Bruin broodje gezond met ham, Delta kaas “Zilte Milde”, komkommer, tomaat, 
ei en frisse salade
Wit broodje met Javaanse eiersalade
Broodje kroket

Luxe broodjeslunch  16,50 per persoon
Met fruitsalade, handfruit, melk en jus d’orange
Soep van de dag
3 belegde broodjes bestaande uit:
Bruin broodje met Javaanse eiersalade en ham
Wit broodje brie, honing, pijnboompitten en rucola
Wrap met gerookte zalm, roomkaas en tomaat

Lunchbuffet  18,50 per persoon
Een uitgebreide lunch bestaande uit soep, diverse broodjes, vleeswaren en kaas, 
saladebuffet, warme snack, fruitsalade, handfruit, melk en jus d’orange
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BITTERGARNITUREN

Tijdens jouw feest, receptie of na een intensieve bijeenkomst, bestaat vaak de 
behoefte aan een klein hapje. Wij voorzien graag in deze behoefte en bieden 
daarom een aantal variaties in bittergarnituren aan.

Zoutjes, nootjes en olijven 3,25 per persoon
Zoute stengels, gemengde noten en gemarineerde olijven 

Bittergarnituur koud 4,75 per persoon
Oude Rotterdamse kaas, geitenkaasmousse, wraps met gerookte zalm 
en crème fraiche, canapé met filet américain

Bittergarnituur warm 5,50 per persoon
Bitterballen, kaasstengels, yakitori en kibbeling
Met bijpassende sausjes

Bittergarnituur koud en warm 6,75 per persoon
Oude Rotterdamse kaas, wraps met gerookte zalm, canapé met 
filet américain, bitterballen, mini loempia’s, kaasstengels

Vlaardings bittergarnituur 11,00 per persoon
Vlaardingsche Ouwe, leverworst, rolmops, crudités, bitterbal en kibbeling

In overleg kan het bittergarnituur aan jouw specifieke wensen worden aangepast
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TUSSENDOOR
Voor bij de koffie of tussendoor in de middag

Vlaardings ijzerkoekje  1,10 p.p.
Assortiment mini’s: donuts, muffins, brownies  2,25 p.p.
Muffin (chocolade of vanille)  3,75 p.p.
Brownie  3,75 p.p.
Petit four   4.25 p.p. 
Gebak  4,50 p.p.
Vers handfruit  2,25 p.p.
Verse fruitsalade 3,75 p.p. 
Verse smoothie  4,25 p.p.
Zoute stengels, luxe noten en olijven 3,25 p.p.
Brood met smeersels 4,00 p.p. 
Saucijzenbroodje  3,75 p.p.
Broodje kroket  3,75 p.p.
Saté  4,25 p.p.
Pizzabroodje  4,75 p.p.
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BRUNCH
Brunchbuffet 

(vanaf 20 personen)

SOEP: 
Soep van de dag

KOUD: 
Visschotel met gerookte zalm, makreel en forel

Noorse garnalen met whiskysaus, trostomaat en bieslook
Salade Niçoise met tonijn, haricots verts, zongedroogde tomaatjes, 

kappertjes en aardappel
Serranoham met Galiameloen

Rundercarpaccio met pijnboompitten, Parmezaanse kaas en rucola
Griekse salade met feta, rode ui, olijven, tomaat en rucola

Salade caprese: vleestomaten, mozzarella, basilicum, olijfolie en peper
Kaasplateau met diverse buitenlandse kazen

Vleesplateau met diverse vleeswaren
Komkommer-tomatensalade

Verschillende harde, zachte en zoete broodjes
Mini croissants, koffiebroodjes, appelbroodjes en pecanbroodjes

Roomboter en kruidenboter

WARM: 
Roergebakken gamba’s

Gebakken zalmfilets met spinazie en roomsaus
Scrambled eggs, blokjes beenham, gekookte eieren

Rundergoulash
Kipkarbonades in kerriesaus

Aardappelgratin, kruidige rijst, friet
Gebakken seizoensgroenten

DESSERT:
IJstaart, diverse bavaroises, slagroomsoesjes, spekkoek, 

mini wafels met kersen, tiramisu,
mini donuts, muffins, brownies, warme apfelstrudel 

met vanillesaus, vers fruit

Wij verzorgen dit buffet in een aparte ruimte, met een uniek uitzicht.
Zaalhuur: 95,00

28,50 p.p.
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HIGH TEA
Wij serveren Peeze Cummunitea en Koffie bij onze High Tea. 
Communitea is niet alleen thee van topkwaliteit, maar is ook verantwoord! 
Elke variant is Fairtrade / Max Havelaar 
gecertificeerd en 6 van de 12 smaken 
zijn daarnaast ook biologisch. 

Kortom, bewust genieten 
op ieder moment van de dag! 

Net als de koffie draagt ook elk kopje thee 
bij aan een ontwikkelingsproject in oorsprong 
via de Peeze Foundation.

Thee Diverse theesoorten en koffie

Brood Club sandwich met ijsbergsla, spek, komkommer, tomaat,   
 gerookte kalkoen en truffelmayonaise
 Zalm sandwich met roomkaas, rucola en paprikasalsa
 Brioche broodje met rauwe ham, pesto en bietenscheuten

Zoet Assortiment van mini petit fours
 Macaron
 Valrhona chocoladebonbon
 Janhagel
 Scone met marmelade en clotted cream

Warm Huisgemaakte Quiche Lorraine
 Pasteibakje met ragout van kip en paddenstoelen

Ben je met een gezelschap dan reserveren wij voor 95,00 één van onze gezellige 
zalen, zodat je de High Tea in een aparte ruimte kunt gebruiken. Natuurlijk heb 
je ook vanuit deze zalen het magnifieke uitzicht over de Nieuwe Maas

23,50 p.p.

(te reserveren tussen 12.00 en 17.00 uur)

 Diverse theesoorten en koffie Diverse theesoorten en koffie

 Club sandwich met ijsbergsla, spek, komkommer, tomaat,   
 gerookte kalkoen en truffelmayonaise

Communitea is niet alleen thee van topkwaliteit, maar is ook verantwoord! 

bij aan een ontwikkelingsproject in oorsprong 
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KEUZEMENU

VOORGERECHTEN: 
Gerookte zalm met auberginecrème, ansjovisdressing en doperwtencress

Tataki van tonijn met mosterd, sesam, edamame, gember en citroenmayonaise
Rundercarpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitjes, 

kappertjes, rucola en Parmezaanse kaas
Gevogeltepaté met mesclun salade, cumberlandsaus en brioche brood
Carpaccio van rode biet met aceto balsamico, fetakaas, hazelnoten, 

rucola en sinaasappel-gember dressing (vega)
Salade geitenkaas met pecannoten, geroosterde paprika, 

peer en honingmosterd dressing (vega)

HOOFDGERECHTEN: 
Op de huid gebakken doradefilet met warme cherrytomaten-chutney, 

gestoofde prei en citroenolie
Op de huid gebakken zalmfilet, gegrilde groenten, 

geglaceerde krieltjes met tuinkruiden en beurre blanc
Diamanthaas met aardappelmousseline, gebakken paddenstoelen, 

gepofte paprika en jus de veau
Gebraden eendenborstfilet met hete bliksem, warme appelcompote 

en sinaasappel-pruimenjus
Gebakken maiskipfilet met gewokte haricots verts, taugé, 

paprika, ui en een romige kerriesaus
Groentecurry van zoete aardappel, paprika, bospeen, haricots verts en 

kikkererwten met cashewnoten en koriander (vega)

Hoofdgerechten worden geserveerd met friet en salade

DESSERT:
Tarte tartin van peer met kaneelijs en slagroom

Crème brûlée met Liquor 43 en vanille-ijs 
Pure chocolademousse met rood fruit coulis en amandel kletskop

Verse fruitsalade met twee soorten sorbetijs 
Vanille-ijs met advocaat en slagroom

Bovenstaande is uit te breiden met een 4e gang (toeslag 6,50):
Schuimige bospaddenstoelen velouté met truffel en Parmezaanse kaas  

Granité: alcoholische ijsverfrissing met cava, citroen en limoncello

38,50 p.p.

Stel je eigen 3 gangen menu samen 
(2 keuzes per gang)
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SATÉBUFFET

Gemarineerde kip met pindasaus 
Stokbrood met boter en kruidenboter

Atjar, kroepoek en seroendeng
Salade, komkommer, tomaat en dressings

Friet
Gebakken rijst

Wij verzorgen dit buffet in een aparte ruimte, met een uniek uitzicht.
Zaalhuur: 95,00

Minimaal 20 personen

19,50 p.p.
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BUFFET

Buffet Nieuwe Maas
(vanaf 20 personen)

KOUD: 
Pastasalade met gemarineerde gamba’s, knoflook en kruiden

Visplateau van gerookte zalm, gerookte forel, makreel en Noorse garnalen
Couscoussalade met gerookte runderlende, munt en granaatappel

Carpaccio met pesto, spekjes, croutons en Parmezaanse kaas
Rundermuis met kruidendressing, little gem en Parmezaanse kaas

Caesarsalade met gegrilde kipreepjes
Cherrytomaat panzanella

Geroosterde groenten met balsamicodressing
Rauwkostsalade van komkommer, tomaten, bleekselderij, radijs, en paprika

Diverse broodsoorten met smeersels

WARM: 
Gebakken kabeljauwfilets met beurre blanc

Gamba’s met gebakken groenten 
Varkenshaasmedaillons met champignonsaus

Biefstukjes met rode portjus
Gebakken kipreepjes met paprika, bosui en chilisaus

Gekruide aardappelwedges
Kruidige rijst
Kerriekool

Geroosterde groenten

DESSERT:
IJstaart, diverse bavaroises, slagroomsoesjes, spekkoek, 

mini wafels met kersen, tiramisu,
mini donuts, muffins, brownies, 

warme apfelstrudel met vanillesaus, vers fruit

Wij verzorgen dit buffet in een aparte ruimte, met een uniek uitzicht.
Zaalhuur: 95,00

33,50 p.p.
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BUFFET

Buffet Delta
(vanaf 20 personen)

KOUD: 
Visschotel van gepocheerde zalm, gerookte zalm, 

gerookte forel, gerookte makreel
Ceviche van kabeljauw, yuzu, koriander en rode ui

Kalfsrollade met tonijnmayonaise en rucola
Gerookte eendenborstfilet met sinaasappelmarmelade en cranberries

Gevogeltepaté met zoetzure confituur
Charcuterie van diverse vleeswaren
Geroosterde bietensalade met feta

Rauwkostsalade van komkommer, tomaten, 
bleekselderij, radijs en paprika

Diverse broodsoorten met smeersels

WARM: 
Gebakken zalmfilets met spinazie en roomsaus

Gestoomde scholfilets met diverse groenten, basilicum en tomatensaus
Gamba’s in chili-roomsaus

Biefstukpuntjes met pepersaus
Kipreepjes in ketjapsaus

Varkensfilet met honing-tijmjus
Kruidige rijst

Gebakken krieltjes
Seizoensgroenten

DESSERT:
IJstaart, diverse bavaroises, slagroomsoesjes, spekkoek, 

mini wafels met kersen, tiramisu,
mini donuts, muffins, brownies, 

warme apfelstrudel met vanillesaus, vers fruit

Wij verzorgen dit buffet in een aparte ruimte, met een uniek uitzicht.
Zaalhuur: 95,00

38,50 p.p.
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WALKING DINNER

(vanaf 20 personen) 

Walking Dinner 5 gangen  38,00 

Steak tartaar met zachtgegaarde eierdooier 
••••••••••

Maissoep met krab en koriander 
••••••••••

Dorade royal met couscous, zoetzure venkel
 en ingelegde citroen 

••••••••••
Lalande hoender met amandelcrème, komkommer, 

violette aardappel en radijs 
••••••••••

Panna cotta met een vruchtencompote 
en amandel 

Walking Dinner 7 gangen  48,00 

Steak tartaar met zachtgegaarde eierdooier 
••••••••••

Langzaam gegaarde kalfsmuis, truffelmayonaise en rucola 
••••••••••

Maissoep met krab en koriander 
••••••••••

Dorade royal met couscous, zoetzure venkel 
en ingelegde citroen 

••••••••••
Lalande hoender met amandelcrème, komkommer, 

violette aardappel en radijs 
••••••••••

Krokant gebakken buikspek met knolselderij, 
gepofte sjalot en compote van appel 

••••••••••
Crème brûlée 

Wij verzorgen dit walking dinner in een aparte ruimte, met een uniek uitzicht.
Zaalhuur: 95,00

De samenstelling van het walking dinner is afhankelijk 
van het seizoen en kan wisselen
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RECEPTIE ARRANGEMENT

Borrel arrangement 10,50 per persoon
Het borrel arrangement is op basis van 1 uur en inclusief:
Onbeperkt dranken uit het Hollands assortiment.
Nootjes en zoute stengels op de tafels en/of statafels
Bitterballen

Receptie arrangement 17,50 per persoon
Het receptie arrangement is op basis van 2 uur en inclusief:
Onbeperkt dranken uit het Hollands assortiment.
Nootjes en zoute stengels op de tafels en/of statafels
Bitterballen, butterflygarnalen en kaasstengels

Receptie arrangement nautique 27,00 per persoon
Het receptie arrangement is op basis van 2 uur en inclusief:
Een glas prosecco bij binnenkomst
Nootjes en zoute stengels op de tafels en/of statafels
Canapé met filet américain en canapé met forelmousse
Bitterballen, butterflygarnalen en kaasstengels 
(3 warme hapjes per persoon)
Onbeperkt dranken uit het Hollands assortiment.

Feestavond arrangement sloep 35,00 per persoon
Zoute stengels en nootjes
Tijdens de avond serveren wij het volgende bittergarnituur: 
Vlaardingsche Ouwe, leverworst, rolmops, crudités, bitterballen en kibbeling. 
De gehele avond onbeperkt dranken uit het Hollands assortiment

Indien buitenlands gedistilleerd geschonken mag worden, 
dan noteren wij deze dranken apart en berekenen wij deze

naast het gekozen arrangement door
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ALGEMENE INFORMATIE
Aantal gasten
Het door u opgegeven aantal personen kan tot 48 uur voor aanvang van de 
bijeenkomst kostenloos worden verminderd, indien de totale wijziging niet meer 
dan 10 % van het oorspronkelijke aantal zoals vermeld in de overeenkomst 
bedraagt. Wijzigingen kunnen alleen schriftelijk, per e-mail of telefonisch worden 
doorgegeven.

Annuleringen
Annuleringen van zowel optionele als definitieve reserveringen dienen schriftelijk 
per e-mail, post of telefonisch, aan ons door gegeven te worden.

Bloemdecoratie
Vanzelfsprekend verzorgen wij ook uw bloemdecoratie. Vaasjes met bloemen 
kunnen wij vanaf 10,00 bieden. Natuurlijk kunnen wij ook alle individuele 
wensen verzorgen.

BTW
Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij apart vermeld.

Check-in / check-out
De hotelkamers kunnen op de dag van aankomst na 15.00 uur worden betrokken. 
Op de dag van vertrek verzoeken wij de gasten de kamers vóór 11.00 uur te 
verlaten. Tot het tijdstip van vertrek kan de bagage in bewaring worden genomen 
in het bagagedepot bij de receptie.

Entertainment
Graag zijn wij u behulpzaam bij het organiseren van het door u gewenste 
entertainment.

Fotokopieën
Tijdens uw verblijf kunnen wij zorgen voor fotokopieën à 0,25

Garderobe
Wij kunnen een bewaakte garderobe verzorgen à 37,50 per uur per 
garderobemedewerk(st)er.

Locatie
Het delta hotel is gelegen in een rustige omgeving aan de oever van de nieuwe 
waterweg.Er is een bushalte voor het hotel en een bootsteiger op 200 meter naast 
het hotel.
*  Dichtbij autoweg a20
*  2 Kilometer ten zuiden van het stadcentrum van Vlaardingen
*  1 Kilometer van het treinstation Vlaardingen centrum
*  16 Kilometer van Rotterdam airport, 20 autominuten
*  60 Kilometer van Schiphol, 40 autominuten
*  16 Kilometer van het centrum van Rotterdam
*  15 Kilometer van Hoek van Holland (strand)
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ALGEMENE INFORMATIE
Namenlijst
Indien er gasten overnachten, ontvangen wij graag uiterlijk 
1 week voor de aankomstdatum een namenlijst.

Parkeergelegenheid
De gasten van het Delta Hotel kunnen gebruik maken van de ruim 100 gratis 
parkeerplaatsen gesitueerd voor het hotel op eigen terrein.

Publicatiebord
Bij de entree is een publicatiebord aanwezig waar wij op verzoek met een korte 
tekst kunnen aangeven in welke zaal uw gezelschap verblijft.

Reserveringscondities
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden 
Horeca van toepassing. De Uniforme voorwaarden Horeca zijn bindend voor 
iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

Vlaggen
Tijdens uw bijeenkomst hijsen wij graag een van uw bedrijfsvlaggen in onze 
masten.

Vooruitbetaling & Facturatie
Bij een definitieve reservering van een bijeenkomst, feest of diner vragen wij een 
aanbetaling van 50% van de totale reserveringswaarde.
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W at zou het mooi zijn als je kunt regelen dat één van de mooiste dagen in 

je leven zich afspeelt tegen één van de mooiste decors in de Rotterdamse 

Delta. Dat kan, want het Delta Hotel is een officiële trouwlocatie. Bij ons kun je je 

geliefde het jawoord geven. 

JULLIE 
MOOISTE DAG
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OFFICIËLE TROUWLOCATIE
Bruidsparen kunnen elkaar ook het jawoord geven in het Delta Hotel. Dit betekent 
dat uw gehele bruiloft volledig verzorgd kan worden op één locatie!

In het beroemde Kraaiennest wordt de officiële huwelijksplechtigheid voltrokken 
door een ambtenaar van de gemeente Vlaardingen. Wat is romantischer dan 
elkaar eeuwige trouw beloven terwijl u uitkijkt over het grootste havengebied 
ter wereld?

Daarna een grandioze receptie in een nautische zaal van het Delta Hotel. U en 
uw gasten kunnen genieten van een heerlijk uitgebreid buffet, terwijl de band uw 
favoriete muziek speelt. Alles is door ons tot in de puntjes verzorgd.

Als klap op de vuurpijl overnacht u in de Red Roses bruidssuite op de bovenste 
etage van het Delta Hotel. Deze suite heeft
een tweepersoons jacuzzi voor het raam zodat u onder het genot van een glas 
Champagne kunt uitkijken over de Nieuwe Maas. Bubbelen met uitzicht!

De huwelijksplechtigheid

Tijden en tarieven 2020:
Maandag t/m donderdag om 10:00 uur   280,55
Maandag t/m donderdag van 11:00 t/m 17:00 uur  475,75
Vrijdag van 10:00 t/m 17:00 uur   503,80
Zaterdag van 10:00 t/m 17:00 uur   672,10
Zondagen en erkende feestdagen (nieuw)  1.127,20
Vanaf 18:00 uur extra kosten  169,40

Er is plaats voor maximaal 200 personen
Trouwdatum en tijdstip kunt u reserveren via het Delta Hotel

De afspraak voor het huwelijk of partnerschapsregistratie kunt u maximaal 
één jaar en één maand van tevoren maken. Reserveren voor meerdere data/
tijdstippen is niet mogelijk. Het wijzigen of annuleren van reeds gemaakte 
afspraken kunt u uitsluitend schriftelijk doen.
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LOCATIE
plattegronD
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ROUTEBESCHRIJVING

Routebeschrijving

Per bus
•  Op loopafstand (100 meter) van het hotel stopt buslijn 57 

(uitstappen Vlaardingen-Westerhoofd)

Per vliegtuig
•  Vanaf luchthaven Rotterdam rijdt u in 20 minuten naar het Delta Hotel

Directions

By bus
•  In walking distance (100 meters) from the hotel you will find the bus stop of 

line 57 (get off at Vlaardingen - Westerhoofd)

By plane
• From airport Rotterdam you can drive to the Delta Hotel within 20 minutes.
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