Kasteel Oud-Wassenaar

Prijspakketten bruiloften
Kies een prijspakket uit en vul deze in op het
boekingsformulier

Prijspakket A

Bruiloft met ceremonie en receptie
Bij de prijs inbegrepen:

Locatiehuur

Voor een dagdeel in de witte salon, jachtkamer en bar
( Ochtend/middag of middag/avond )

Voorbereidingen

Zaalpreparatie stoelen, trouwpodium, desk en getuigentafel
Geluidsinstallatie met draadloze microfoons ( muziek aanleveren op USB )
Bloemstuk op pilaar en 3 bloemenvaasjes in witte salon ( 1 op getuigentafel en 2 op sidetables)
Rode loper en 4 windlichten met kaarsen
Gebruik bar, keuken, glaswerk en servies
Grote kandelaren met kaarsen
Organisatie- en reinigingskosten

Prijspakket A

0-70 pers

70-150 pers

150-550 pers

€ 1475,-

NVT

NVT

Andere opties los bij te boeken tegen een meerprijs
Pakketprijzen zijn NIET onderhandelbaar

Prijspakket B
Bruiloft met ceremonie, receptie en feestavond
Vrij en zat tot 03:00 ’s nachts
Andere avonden tot 00:30 ‘s nachts
Bij de prijs inbegrepen:

Locatiehuur

Gehele kasteel
( Gehele dag exclusief )

Voorbereidingen

Zaalpreparatie stoelen, trouwpodium, desk en getuigentafel
Geluidsinstallatie met draadloze microfoons ( muziek aanleveren op USB )
Trouwpodium zonder aankleding
8 Statafels met rok
Ronde dinertafels ( 1,2m of 1,5m ) met stoelen, zonder aankleding
Rode loper en 4 windlichten met kaarsen
Gebruik bar, keuken, glaswerk en servies
Grote kandelaren met kaarsen
Organisatie- en reinigingskosten

Prijspakket B

0-70 pers

70-150 pers

150-550 pers

€ 4475,-

€ 4975,-

€ 5275,-

Andere opties los bij te boeken tegen een meerprijs
Pakketprijzen zijn NIET onderhandelbaar

Prijspakket C
All-Inclusive bruiloft
Locatiehuur: gehele kasteel exclusief
Bruiloft met ceremonie, receptie en feestavond
Vrij en zat van 13:00 tot 03:00 ’s nachts
Andere dagen van 13:00 tot 00:30 ’s nachts
Bij de prijs inbegrepen:

Bloemen

Voorbereidingen

1 Bloemstuk op pilaar

Stoelen, trouwpodium, desk en getuigentafel

Bloemvaasjes op dinertafel

Geluidsinstallatie met draadloze microfoons

1 op getuigentafel

( muziek aanleveren op USB )

2 bloemstukken op het bordes

Rode loper en 4 windlichten met kaarsen
Aangeklede diner tafels met servies, glaswerk en kandelaren
Grote kandelaren met kaarsen
Sfeerverlichting

Entertainment

Kleurstijl naar keuze

Keuze uit live pianist

Organisatie- en reinigingskosten

Of zanger tijdens het diner
Complete feestavond met DJ

Eten en drinken

Complete muziekinstallatie
met mengtafel

Welkomstdrankje prosecco

Licht- en lasershow

Uitgeserveerd 3-gangen diner

Bellenblaas- en rookmachine

Gebruik bar, keuken, glaswerk en servies

DJ booth met 2 Pioneer CDJ
2000 mediaspelers en DJM
2000 mixer

Drank arrangement bestaande uit koffie, thee, fris, bier en
wijn
Na het diner wordt er tevens sterke drank geserveerd
( Whisky, vodka, rum, jenever en gin-tonic )
2 rondes partymix bittergarnituur ( midnight snack )
Minimum aantal gasten: 50 personen

Prijspakket C

€ 169,- P.P

Andere opties los bij te boeken tegen een meerprijs
Pakketprijzen zijn NIET onderhandelbaar

