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De lange oprijlaan leidt naar een kasteel met een 
grote ontvangsthal en 84 kamers en 36 suites 
in de verschillende vleugels. Wie om zich heen 

kijkt, ontdekt dat alles hier groot, groter, grootst is. Niet 
voor niets behoort dit hotel tot een van de grootste ba-
rokhotels van Europa. Het hotel maakt tevens onderdeel 
uit van The Leading Hotels of the World. 

MEDICI
Schloss Bensberg werd begin 18de eeuw gebouwd als 
jachtslot voor Johann Wilhelm II, hertog van de hertog-
dommen Jülich en Berg. Hij stierf voor het was afge-
bouwd. Omdat zijn vrouw Anna Maria Luisa de Medici, 
telg uit het befaamde Italiaanse geslacht, niet goed wist 
wat ze met het reusachtige witte barokkasteel aanmoest, 
werd het de jaren erna zelden bewoond. Later kreeg 
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Ongekende 
schoonheid
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Althoff Grandhotel Schloss Bensberg
Schloss Bensberg zakelijk

Schloss Bensberg heeft negen meetingrooms en een 

balzaal. De balzaal is 385 vierkante meter en is daar-

door uitermate geschikt voor grote events. De Bel 

Etage Foyer is 124 vierkante meter en gesitueerd op 

de eerste verdieping. Deze ruimte is geschikt voor 

recepties en koffiebreaks. Vanuit hier hebben de gas-

ten een adembenemend uitzicht over Keulen. 

In de bibliotheek bevinden zich 5.000 antieke boe-

ken, hier kunnen aan een grote houten tafel zo’n 

twaalf personen plaatsnemen. Restaurant Jan Wellem 

is 140 vierkante meter groot, de perfecte plek voor 

een feest of voor een diner voor genodigden. 

Nederland heeft prachtige kastelen waar je kunt 
overnachten, maar bij het zien van Schloss Bensberg in 
Bergisch Gladbach in Duitsland, kom je superlatieven 
te kort. De majestueuze oprijlaan, het adembenemende 
uitzicht over Keulen en de prachtige tuinen spreken tot 
ieders verbeelding. Dit hotel is anders dan anders, grootser 
en van ongekende schoonheid.
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Schloss Bensberg verschillende bestem-
mingen. Het was een ziekenhuis, kost-
school en het werd van 1935 tot het einde 
van de Tweede Wereldoorlog als oplei-
dingscentrum gebruikt.

BALZAAL
Diverse details in het hotel herinneren 
aan vervlogen tijden, zoals de voormalige 
balzaal en de fresco’s in de torenkamer. 
Onze Junior Suite heeft met 55 vierkante 
meter een behoorlijke oppervlakte. Een 
marmeren badkamer, een zithoek met 
bank en fauteuil en een bureau geven de 
ruimte een huiskamerachtige uitstraling. 
Niet dat van een doorsnee huiskamer, 
maar meer alsof je bij een prins of prinses 
op de koffie bent. Aan comfort niets te 
klagen. Zo zijn er twee televisies op de 
kamer. Met een druk op de knop komt de 
televisie bij het bed automatisch uit een 
kast naar boven geschoven. Het bed is 
gesitueerd op een verhoging tussen twee 
pilaren en heeft aan weerskanten gordij-
nen die je dicht kunt doen. Niet dat je hier 
graag de gordijnen sluit, want vanuit je 
hotelkamer heb je een prachtig uitzicht 

over Keulen, dat zo’n twintig kilometer 
verderop ligt. Wie goed kijkt ziet zelfs de 
bekende Dom. 

MICHELIN
De grootste trots van dit hotel is echter 
restaurant Vendôme, dat gevestigd is 
in een bijgebouw aan de voorzijde van 
het slot. Het telt drie Michelinsterren en 
behoort tot de 50 beste restaurants ter 
wereld, zo valt te lezen in de lijst ‘San 
Pellegrino World’s 50 Best Restaurants’.
Wij zijn echter uitgenodigd om te dine-
ren in het Italiaanse restaurant van het 
hotel, Trattoria Enoteca. De mediterrane 
flair en de fijnste aroma’s van authentieke 
Italiaanse gerechten in restaurant brengen 
ons al gauw in een gezellige stemming. 
Hier mogen de jasjes uit en is het allemaal 
net is iets minder formeel dan bij restau-
rant Vendôme. Een uitstekend voordelig 
alternatief. 

SPA
’s Ochtends nemen we een duik in het 
zwembad, dat zich in het spa-gedeelte 
bevindt van zo’n 1.000 vierkante meter. 

Onder een nagebootste sterrenhemel kun 
je hier je batterij opladen. Het spa-gedeelte 
omvat naast het zwembad ook een jacuzzi, 
stoombad en diverse sauna’s. Ook voor 
uiteenlopende lichaams- en gezichts-
behandelingen, waarbij onder andere 
producten van het luxe merk La Prairie 
gebruikt worden, zorgen ervoor dat je hier 
maximaal kunt ontspannen. 
We sluiten ons bezoek aan dit prachtige 
kasteel af met een uitgebreid ontbijt, waar-
bij diverse streekproducten de boventoon 
voeren. Hoewel we niet anders hadden 
verwacht, ontbreekt het ons hier ook weer 
aan niets. In alle opzichten zijn we het 
hele weekend in  de watten gelegd. Niet 
zo vreemd dat Schloss Bensberg al talloze 
beroemdheden heeft mogen verwelkomen,  
zoals Sir Paul McCartney, Robby Williams, 
Koningin Silvia van Zweden en Keira 
Knightley.

www.schlossbensberg.com
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