Locatie

Joachim Schayckstraat 6
9052 Zwijnaarde (Gent)
Oost-Vlaanderen, België

Contact

James TURCKSIN & Katrien SPEYBROUCK
Tel: +32(0)9/222.13.34
Fax: +32(0)9/221.73.19
E-mail: info@kasteelvanzwijnaarde.be

Kasteel Van
Zwijnaarde
Trouwbrochure

Inleiding

De voorbereiding

Ceremonie

Het Kasteel van Zwijnaarde heeft een rijke
geschiedenis. Of het nu gaat om abt Joachim
Schayck, Isabella van Oostenrijk of keizer
Karel, allen hebben aan dit Kasteel een deel
van zijn rijke geschiedenis geschonken.
Na eerdere aanpassingswerken is het Kasteel
op vandaag dé ideale trouwlocatie. Een
ruime parking op het domein, een golfterrein
en vijvers rond het kasteel, een groot
grasperk vooraan, een prachtig zuid-gericht
terras (de toegangsbrug met rode loper) voor
recepties, authentieke salons, een stemmige
ceremoniezaal en een ruime Orangerie
verlenen alle troeven voor het organiseren
van een geslaagd huwelijksfeest.

Wij luisteren aandachtig naar jullie wensen
en verwachtingen, we werken samen aan de
ideale samenstelling van jullie
huwelijksfeest.
Een datum plannen, een optie nemen op die
datum, een bezoek brengen aan het Kasteel,
en dan samen een draaiboek opmaken,
waarbij de tijdsindeling van jullie trouwdag,
maar ook het budget centraal staan. Een zeer
duidelijk uitgewerkte offerte volgt hierop,
waarna met kennis van zaken de juiste
beslissing kan worden genomen.

Een ceremonie kan zowel binnen (Regencyzaal) als buiten worden georganiseerd,
waarbij we probleemloos 120 tot 150
genodigden kunnen plaatsen met ideaal
zicht op het trouwpaar.
Deze ceremonie kan worden voorafgegaan
door een gezellige lunch met de familie en
de getuigen, en uiteraard worden gevolgd
door een schitterende receptie.
Ook de receptie kan zowel binnen worden
gehouden, in de ruime Inkomhall van het
Kasteel, als op het voorliggende terras (de
brug), mooi zuidelijk gelegen t.o.v. het
Kasteel, en dit zonder beperking van
aantallen.

HET DANSFEEST
HET HUWELIJKSFEEST

Deze eerste receptie duurt gewoonlijk
anderhalf tot twee uur, afhankelijk van het
aantal genodigden. Voordien wordt er
meestal voldoende tijd voorzien om aan de
fotograaf de gelegenheid te geven mooie
herinneringsfoto’s te maken zowel binnen
als rondom het Kasteel.
Het aperitief is dan de ideale gelegenheid
om alle genodigden te verwelkomen die
zullen deelnemen aan het huwelijksdiner.
In de ruime Orangerie kunnen tot 170
genodigden comfortabel aan ronde tafels
worden geplaatst, waarbij we centraal de
eretafel plaatsen.
Alle gerechten worden in de eigen keukens
bereid door ons vertrouwd keukenteam dat
alle verwachtingen kan inlossen. We hebben
een ruime keuze aan menu’s, aan buffetten
en walking dinners.
De bediening gebeurt door onze
professionele kelners, steeds onder leiding
van Katrien Speybrouck en James Turcksin.
We eindigen het diner met de traditionele
huwelijkstaart, eventueel aangevuld met een
rijkelijk voorzien nagerechtenbuffet.

Na de koffie wordt iedereen uitgenodigd op
de dansvloer, waar het jonge paar dan ook
de openingsdans kan inzetten.
Bijkomende avondgasten kunnen dan ook
het feest vervoegen, waarbij hen ook de
mogelijkheid wordt geboden om te genieten
van het nagerechtenbuffet of andere ‘latenight-snacks’.
Wij blijven jullie stijlvol bedienen tot in de
vroege uurtjes.

Enkele richtprijzen

RECEPTIE
Schitterende receptie met frisse
Spaanse Cava en vers vruchtensap.
Rode en witte wijn, alle frisdranken
en een biertje zijn ook inbegrepen,
samen met een zestal verzorgde
hapjes in ruime variatie.
Prijs pp. 1,5 uur: vanaf € 28,00

HUWELIJKSMENU

HOTELACCOMODATIE

Viergangenmenu met warm
voorgerecht, tussengerecht of
soepje, hoofdgerecht met tweede
bediening en huwelijkstaart
Prijs pp. vanaf € 45,00

We werken aan zeer speciale
voorwaarden samen met het nabij
gelegen Holiday Inn hotel, (UZ
Gent) met inbegrip van shuttledienst.

DRANKEN BIJ MENU

AVONDFEEST

Frisse witte en zachte rode wijn,
plat en bruisend water, koffie en
thee bij het nagerecht.
Prijs pp. vanaf € 15,00

Drankenforfait tijdens het
dansfeest, waarbij alle frisdranken,
bieren van het vat, rode en witte
wijn à volonté worden geserveerd.
Prijs pp. vanaf € 20,00 (4 uur)

CEREMONIE

BIJKOMENDE GASTEN

Deze kan plaatsvinden in de
stemmige Regencyzaal of op het
voorliggend terras.
Prijs opstelling vanaf 250 €

Een aperitief bij aankomst, toegang
tot het nagerechtenbuffet en
drankenforfait
Prijs pp. vanaf: € 40,00

APERITIEF
Stijlvol onthaal van al jullie
genodigden voor het dîner, met
Cava, vruchtensap en verzorgde
hapjes
Prijs pp 45 min: vanaf € 18,00

ZAALHUUR
Om jullie de exclusiviteit over het
Kasteel te garanderen, hanteren
we volgende huurprijzen
Prijs: 1250€ tot 80 personen
Prijs: 850€ van 81 tot 120
personen
Prijs: gratis vanaf 121 personen

DECORATIE
Buiten de stijlvolle aankleding van
de tafels kan alle verdere decoratie
na afspraak door ons of door jullie
worden aangebracht.

PARKING
Op de ruime (gratis) parking van
het Kasteel is er plaats voor ong.
120 wagens, met
uitbreidingsmogelijkheden in de
onmiddellijke buurt.

DISC JOCKEY
Jullie zijn vrij in de keuze van discjockey, maar onze huis DJ kan met
plezier en volle overgave naar
jullie muzikale wensen luisteren.
Prijs: vanaf € 600,00

WIJ
VERWELKOMEN
JULLIE GRAAG
VOOR EEN
LOCATIEBEZOEK

