


RONDLEIDING HERTOG JAN BROUWERIJ       1 UUR
Prijs: € 15,95 per persoon

Van authentieke koperen brouwketels en onze Vatgerijpt kelder met 
onze prijswinnende Vatgerijpt bieren tot een sfeervolle kelder met 
flessen Grand Prestige van diverse jaargangen. Tijdens een 
brouwerijbezoek volg je onder begeleiding van een ervaren gids het 
complete brouwproces. Je ruikt de hop, proeft de mout en natuurlijk... 
het bier.

Tijdens de Liefhebbers Tour leer je nóg meer over Hertog Jan en kom je op 
plaatsen waar de reguliere rondleiding niet komt. Je bezoekt o.a. het historische 

gedeelte van onze brouwerij, waar je zelfs nog de originele kogelgaten uit de
oorlog kunt aanschouwen. We nemen je uitgebreid mee in ons Vatgerijpt verhaal  

en bezoeken onze Proefbrouwerij waar onze unieke bieren geboren worden. 
Tijdens deze Liefhebbers Tour delen wij graag onze passie en

 Liefde voor Bier aan de echte bierliefhebber. LIEFHEBBERS TOUR       2,5 UUR 
Prijs: € 49,95 per persoon

Onze Hertog Jan brouwerij is een bezoek meer dan waard. Je bent van harte 

welkom in Arcen. Combineer je dag met een bezoek aan een van onze vele 

partners voor een complete ervaring.



CONTACT 

Roel Nelissen
Commercieel coordinator Hertog Jan Brouwerij
roel.nelissen@ab-inbev.com
06 287 534 77

INTERACTIEVE MARKETING SESSIE
Prijs: € 100,00

Ben je benieuwd naar het succesverhaal van Hertog Jan? 
Neem dan contact op met de brouwerij voor het boeken van een 
interactieve presentatie.

BEZOEK OP MAAT

Op zoek naar een bezoek op maat? Wij verzorgen talloze informatieve 
doch vermakelijke rondleidingen voor scholen en bedrijven. Laat ons 
weten waar je naar op zoek bent en we bekijken graag samen de opties.

Onze Brouwerskamer is uitermate geschikt om in te vergaderen 
of om gebruik van te maken voor een presentatie. De ruimte 

beschikt over een TV scherm met aansluiting voor een laptop.
Neem contact op met de Hertog Jan brouwerij om

 de mogelijkheden te bespreken.

BROUWERSKAMER
Prijs op aanvraag



PROGRAMMA VERGADEREN/ TRAINING/ BRAINSTORM

9.45 uur:              We ontvangen je met een heerlijk stuk 

  Limburgse vlaai, onbeperkt koffie en thee

10.00 uur:            Start vergadering/ training/ brainstorm in ruimte DUBBEL/ ENKEL

12.30 uur:            Brouwerslunch

13.30 uur:           Rondleiding Hertog Jan Brouwerij

Prijs p.p.  € 56,45*

Dit programma is uit te breiden met:

• Een heerlijke borrelbreak van bittergarnituur

• Een proefplankje van 4 Hertog Jan bieren

• Een middagprogramma vergaderen

• Een bourgondisch diner/ buffet of barbecue

• Een Liefhebberstour

PROGRAMMA’S

*onder voorbehoud prijswijzigingen

De Hertog Jan Proeverij is gelegen tegenover de brouwerij en is bij uitstek 

geschikt voor (bedrijfs)feesten en vergaderingen. De informele setting en 

bourgondische sfeer zorgen voor verbroedering en échte Limburgse 

gezelligheid. Stap samen uit de waan van de dag en wakker je creatieve brein 

aan in deze inspirerende omgeving.



PROGRAMMA BEDRIJFSFEEST

16.00 uur:   Ontvangst met goedgevulde borrelplanken

   en een goed glas Hertog Jan

16.00 – 18.00 uur:          Start met een rondleiding door de Hertog Jan Brouwerij

                                           Iedere 15/ 30 minuten in een groep van 30 personen

Vanaf 18.30 uur:              Brouwers barbecue OF

   Hertog Jan Buffet OF

   Bourgondisch diner

Prijs p.p.   vanaf € 42,70* (exclusief drank) 

Geef een echte bourgondische twist aan je bedrijfsfeest. Een feest dat niemand wil 

missen met een goed glas Hertog Jan en lekker eten. Samen genieten gegarandeerd!

Neem contact op met de Hertog Jan Proeverij voor meer informatie.

*onder voorbehoud prijswijzigingen *onder voorbehoud prijswijzigingen

CONTACT 

Joan Peute
info@hertogjanproeverij.nl

077 473 9160



HOTEL-RESTAURANT DE MAASPAREL,
                                  IN HARTJE ARCEN

Hotel-restaurant de Maasparel beschikt over 25 Comfort Rooms, 
allemaal uniek wat betreft grootte en indeling. Bij de inrichting van 
onze hotelkamers liet onze interieurarchitect zich inspireren door de 
omgeving van ons hotel. In de blauwe kamers is dat de rivier de Maas. 
In de andere kamers herken je de groene, bosrijke omgeving van 
Arcen. En voor de liefhebbers van Hertog Jan bier zijn de speciale 
Hertog Jan-kamers een echte must!

Met 6 luxe Maassuites is de Maasparel Next-door het luxe zusje van 
Hotel-Restaurant de Maasparel. Wakker worden met uitzicht op de 
Maas? De avondzon in het glinsterende water zien zakken? In de 
Maassuites van Maasparel Next-door geniet je de hele dag van een 
onbelemmerd uitzicht op de Maas. Alle Maassuites hebben een eigen 
terras of balkon aan het water. Het zijn stuk voor stuk stijlvolle, luxe 
kamers, voorzien van een riante badkamer.

Hotel Restaurant de Maasparel, in het centrum van Arcen, slechts 1,7 km van de Hertog Jan 

brouwerij! Met 25 Comfort Rooms en 5 Maassuites, een uitstekend restaurant en de Smidse 

als ideale conferentie- of boardroom, is Hotel-Restaurant de Maasparel bij uitstek geschikt 

voor meerdaagse conferenties. Op zoek naar een inspirerende omgeving voor een 

vergadering, teammeeting, productpresentatie of studiedag? In onze Smidse kun je in alle 

privacy aan de toekomst van je bedrijf of instelling werken.

OVERNACHTEN



CONTACT 

Hotel de Maasparel
info@maasparel.nl

077 473 1296

BESCHIKKING OVER EEN ZAAL VOOR DE HELE DAG
(8-UURS VERGADERARRANGEMENT) 

·  Koffie met Limburgse vlaai bij aankomst 

·  Onbeperkt koffie, thee 

·  Gebruik van vergaderruimte

·  Gebruik van flip-over met papier en stiften 

·  Gebruik van schrijfwaren 

·  IJswater en pepermunt op tafel

·  Gebruik van scherm voor evt. beamer 

·  Warme broodlunch met vers fruit in ons restaurant 

·  Hartig hapje tussendoor 

Prijs: € 49,50* per persoon bij een minimum van 10 personen

OPTIONEEL BIJ TE BOEKEN*:

Huur beamer € 20,00 per dag

3-gangen keuze diner € 29,50 per persoon

Rondleiding Hertog Jan Brouwerij

Highbeer vanaf € 37,50 per persoon

Al onze vergaderarrrangementen zijn 
uit te breiden naar meerdaags 
arrangementen, met een bijbehorende 
overnachting, neemt u hiervoor 
gerust contact met ons op.

VERGADEREN 

*onder voorbehoud prijswijzigingen



 

Hotel Maashof beschikt over in totaal 85 hotelkamers 

van verschillende luxe-niveaus en voor een divers 

aantal personen. Hotel Maashof bevindt zich op 

20 minuten rijden van de Hertog Jan brouwerij.

Maashof biedt E-chopper Brouwerijbezoek-

arrangementen aan. Leuk als extra toevoeging aan

je Brouwerijbezoek.

ZAALHUUR

Maashof beschikt over in totaal zes ruimtes die 

multifunctioneel kunnen worden ingezet, zowel als 

vergaderruimte alsook feestzaal(tje). De ruimtes

verschillen qua faciliteiten, uitstraling en grootte 

van elkaar.

HOTEL MAASHOF

21 COMFORT DOUBLE KAMERS
| Standaard 2 personen,
maximaal 3 personen

7 COMFORT TWIN KAMERS 
| Standaard en maximaal 
2 personen

18 COMFORTPLUS KAMERS 
| Standaard 2 personen, 
maximaal 3 personen

24 DELUXE KAMERS 
| Standaard 2 personen, 
maximaal 3 personen

12 SUITES
| Standaard 2 personen,
 maximaal 3 personen

2 FAMILIEKAMERS TRIPLE 
| Standaard en maximaal 
3 personen

1 FAMILIEKAMER QUATTRO
| Standaard en maximaal 
4 personen

CONTACT 

Maashof
info@maashof.nl

077 396 9309


