Huwelijksarrangement Kasteel Heeze

2020-2021
Kasteel Heeze Kapelstraat 25 Heeze

Huwelijksarrangement “Slot Eymerick”
Uw huwelijksdag compleet en overzichtelijk georganiseerd en verzorgd!

Naast uitgebreide maatwerk huwelijksverzorging biedt Kasteel Heeze u ook het
huwelijksarrangement “Slot Eymerick”. Hierbij hebben wij een programma voor u samengesteld
waarbij wij alle facetten van een fantastische huwelijksdag voor u hebben gebundeld. Geen stress
meer over het programma, aanvangs- en eindtijd of aantallen genodigden. Wij hebben hierin een
voorselectie voor u en 30 van uw vrienden en familieleden gemaakt!
Arrangement “Slot Eymerick” á € 4250,00
13:30 uur
14:45 uur
15:00 uur
16:00 uur

16:30 uur
18:00 uur
20:30 uur

Gelegenheid tot het maken van de bruidsfoto’s onder begeleiding van de
beheerder.
De kasteeldeuren openen zich en uw gasten worden welkom geheten door onze
poortwachter. De gasten worden doorverwezen naar de Muziekkamer.
Huwelijksvoltrekking in de 18de-eeuwse Muziekkamer van kasteel Heeze.
U en uw gasten worden begeleid naar de Koetshuizen waar wij uw eigen
bruidstaart klaar hebben staan. Deze kan verzorgd worden door Nikki Soetekouw
van Tartelette in Heeze. Voor iedereen is er een feestelijk glas Prosecco om te
proosten op uw huwelijksgeluk.
Aperitief in de Koetshuizen. Op de diverse tafels plaatsen wij luxe nootjes en
zoutjes. Gedurende het aperitief gaan wij tweemaal rond met een luxe hapje.
Wij nodigen u uit in de Ridderzaal waar de feestelijk gedekte tafels klaarstaan voor
het 3-gangen keuzediner. Op de tafels staan wijnen en tafelwaters klaar. Vers
afgebakken brood, olijfolie en boter zullen natuurlijk niet ontbreken.
Nadat u heeft genoten van een kopje koffie of thee met bonbons komt uw
huwelijksdag op kasteel Heeze ten einde. De gasten kunnen u uitzwaaien op de
brug terwijl u naar uw bruidssuite vertrekt.

Arrangement “Kasteel Heeze” á € 6250,00
Het arrangement “Slot Eymerick” zal worden opgevolgd door een bruisend avondfeest in de
koetshuizen waarbij er, binnen dit arrangement, 30 extra gasten welkom zijn. Tijdens de
feestavond verzorgen wij een 4-tal rondes met luxe koude hapjes en bittergarnituur. De bar is
geopend van 21.00 uur tot 01:00 uur. Eventuele muzikale invulling dient u zelf te verzorgen. Als
afsluiting serveren wij een late night snack in de vorm van verse frietjes met romige mayonaise.
Wilt u extra gasten uitnodigen? Hiervoor hanteren wij de volgende tarieven;
Daggasten tot 18:00 uur
Daggasten tot 20:30 uur
Avondgasten vanaf 21:00 uur

-

€
€
€

50,00
135,00
42,50

Bovenstaande arrangementen zijn geldig op maandag, dinsdag en woensdag
Mochten u dit arrangement op donderdag, vrijdag of zaterdag willen dan rekenen wij een
meerprijs voor het gebruik van de locatie van € 950
Is dit arrangement zijn overnachtingen, bruidstaart, muzikanten/DJ niet berekend
Wij serveren dranken uit het standaard assortiment. Overige dranken op aanvraag tegen
meerprijs
Eventuele dieetwensen hebben geen invloed op de totaalprijs
Op deze arrangementen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing
De minimale aantallen gasten zoals genoemd in de arrangementen worden in rekening
gebracht
Exclusief gebruik van de locatie is gegarandeerd
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

