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Offerte Kasteel de Hoogenweerth

Kasteel de Hoogenweerth
Hoge Weerd 2-4, 6229 AM Maastricht, 043-3116934

 De unieke en exclusieve locatie op prive domein aan de overs van de Maas! 

NAW gegevens opdrachtgever

ter attentie van naam aanvrager telefoonnummer aanvrager
adres aanvrager emailadres aanvrager
postcode woonplaats aanvrager

Partijdatum Aantal gasten 1

Algemene informatie en introductie

Graag verzorgen wij uw vergadering in het prachtige Kasteel de Hoogenweerth. 

Deze offerte zien wij graag als een eerste opzet, de definitieve invulling zal aan de hand van onze gesprekken groeien. 
Uw wensen verwerken wij graag in dit voorstel, deze offerte is opgesteld aan de hand van de informatie die we van u 
gekregen hebben. 

Kasteel de Hoogenweerth is gelegen op een schiereiland langs de Maas en omringd door bijna 5 hectare parktuin.
Sinds kort kunt u tevens gebruik maken van ons terras aan de Maas.

Uniek aan deze locatie is dat u de gehele benedenverdieping van het kasteel afhuurt voor uw bijeenkomst waardoor 
absolute privacy is gegarandeerd.

De maximale capaciteit van het kasteel is 357 personen. Echter, wij kunnen mooie en luxe tenten aanbouwen in de tuinen van 
het Kasteel waardoor u bij ons met nóg grotere groepen terecht kunt. Kasteel De Hoogenweerth wordt gekenmerkt door
modern en design en heeft de klassieke uitstraling van de rijke Europese geschiedenis. 

Kasteel de Hoogenweerth heeft 2 smaakvol ingerichte kasteelzalen en een bargedeelte.  Het loungebordes aan de voorzijde
heeft uitzicht op de Maas. Achter het kasteel ligt een prachtige ommuurde binnentuin. Alle ruimtes zijn voorzien van daglicht.
De zalen in het kasteel zijn uitermate geschikt voor huwelijksfeesten, luxe bedrijfsfeesten, promotiefeesten, recepties, 
presentaties en vergaderingen. Op het domein bevindt zich een parkeerplaats voor 300 auto’s. 

Voor overnachtingen kunt u tevens terecht bij ons. Het hotel is gevestigd in het aangrenzende koetshuis van het kasteel en kijkt
uit over de idyllische jachthaven Pietersplas en de kasteeltuinen. Wij beschikken over 10 designsuites met een maximale 
capaciteit van 32 gasten. De suites zijn volledig ingericht en voorzien van alle gemakken zoals een goede draadloze
internetverbinding, flatscreen televisie, koffie en theefaciliteiten.
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Dagprogramma

De belangrijkste punten van uw vergadering staan hieronder in chronologische volgorde. 

Tijdlijn
Nader te bespreken

Locatie

Zaalhuur Kasteel de Hoogenweerth 1 dagdeel 08.00 - 13.00 uur / 13.00 - 18.00 uur 375,00€                        
2 dagdelen 08.00 - 18.00 uur 750,00€                        

Opstelling Kasteel de Hoogenweerth

In overleg met u zullen wij de gewenste opstelling voor de diverse zalen en ruimtes klaarzetten voor aanvang van uw 
bijeenkomst. Wij zorgen ervoor dat alles zo staat als u wenst. 
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Vergaderarrangementen
Onze vergaderarrangementen (exclusief zaalhuur) bieden de ideale combinatie van gemak en professionele voorzieningen.
Uiteraard kunt u uw vergaderarrangement aanvullen met extra's. Hiervoor verwijzen wij u naar de volgende pagina.

Vergaderarrangement I € 19,50
Minimaal 10 personen, prijzen per persoon
1 dagdeel 08.30-13.00 / 13.00 - 17.00 uur

-Ontvangst met koffie, thee en koekjes
-Koffie en thee tijdens de bijeenkomst en in de pauzes
-Gebruik van beamer en scherm

Vergaderarrangement II € 39,50
Minimaal 10 personen, prijzen per persoon
2 dagdelen 08.30 - 17.00 uur

-Ontvangst met koffie, thee en koekjes
-Koffie en thee tijdens de bijeenkomst en in de pauzes
-Lunch bestaande uit luxe Tramezini's met vis, vlees en kaas (3 per persoon), een salade, fruit en verse jus d' orange
-Gebruik van beamer en scherm

Vergaderarrangement III € 79,50
Minimaal 10 personen, prijzen per persoon
2 dagdelen 08.30 - 17.00 uur

-Ontvangst met koffie, thee en koekjes
-Koffie en thee tijdens de bijeenkomst en in de pauzes
-Lunch bestaande uit luxe Tramezini's met vis, vlees en kaas (3 per persoon), een salade, fruit en verse jus d' orange
-Gebruik van beamer en scherm
-3-gangen diner bij Restaurant Sofa (gelegen op het domein van Kasteel de Hoogenweerth)

Vergaderarrangement IV € 195,00
Minimaal 10 personen, prijzen per persoon
2 dagdelen inclusief diner & overnachting

-Ontvangst met koffie, thee en koekjes
-Koffie en thee tijdens de bijeenkomst en in de pauzes
-Lunch bestaande uit luxe Tramezini's met vis, vlees en kaas (3 per persoon), een salade, fruit en verse jus d' orange
-Gebruik van beamer en scherm
-3-gangen diner bij Restaurant Sofa (gelegen op het domein van Kasteel de Hoogenweerth)
-Overnachting inclusief ontbijt in een van onze suites

Vergaderarrangement V € 235,00
Minimaal 10 personen, prijzen per persoon
2-daagse vergadering inclusief diner & overnachting

-Ontvangst met koffie, thee en koekjes
-Koffie en thee tijdens de bijeenkomst en in de pauzes
-Beide dagen een lunch bestaande uit luxe Tramezini's met vis, vlees en kaas (3 per persoon), een salade, fruit en verse jus d' orange
-Gebruik van beamer en scherm
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-3-gangen dinermenu bij Restaurant Sofa (gelegen op het domein van Kasteel de Hoogenweerth, dranken exclusief)
-Overnachting inclusief ontbijt in een van onze suites

Optionele aanvullingen
Uiteraard is het mogelijk uw vergadering uit te breiden met extra's. Hieronder treft u een lijst aan met standaard uitbreidingen.
Mocht u op zoek zijn naar een offerte op maat dan kunt u altijd contact opnemen met ons Sales team.

Audiovisuele hulpmiddelen

Gebruik 1 flip-over Inbegrepen
Internet Inbegrepen
Draadloze microfoon Inbegrepen
LCD TV € 245,00
Geluidstechnicus per uur € 49,50

Ontvangst & pauzes
Limburgse vlaai per punt € 2,75
Huisgemaakte lekkernijen en bonbons per persoon € 7,50
Frisdranken tijdens de bijeenkomst per persoon, per dagdeel € 5,95
Coca Cola, Coca Cola Light, jus 'd orange, appelsap, spa rood & spa blauw, tonic & bitter lemon

Lunch
2-gangen lunchmenu Restaurant Sofa per persoon € 25,00
3-gangen lunchmenu Restaurant Sofa per persoon € 29,50

Toeslag 2-gangen lunchmenu Restaurant Sofa (i.p.v. broodjeslunch) per persoon € 15,00
Toeslag 3-gangen lunchmenu Restaurant Sofa (i.p.v. broodjeslunch) per persoon € 19,50

Borrel per persoon € 9,50
Binnenlands gedistilleerde dranken gedurende 1 uur
Bittergarnituur

Diner
Toeslag 4-gangen dinermenu Restaurant Sofa (i.p.v. 3-gangen dinermenu) per persoon € 7,50
3-gangen wijnarrangement per persoon € 16,50
4-gangen wijnarrangement per persoon € 22,00

Overnachtingsmogelijkheden
Superior Suite per kamer, per nacht € 149,00
3 tweepersoonskamer, kingsize bed

Deluxe Suite per kamer, per nacht € 179,00
1 tweepersoonskamer met kingsize bed
2 vierpersoonskamers met 2 kingsize bedden
2 zespersoonskamers met 3 kingsize bedden

Junior Suite per kamer, per nacht € 199,00
1 Junior Suite met kingsize bed

Royal Suite (1) (250 m2) per kamer, per nacht € 999,00
1 Royal Suite met 2 kingsize bedden

Ontbijt per persoon, per nacht € 17,50
Geserveerd op de kamer

Verblijfsheffing per persoon, per nacht € 2,95


