
Trouwen bij Bilderberg



Een intiem diner met familie, een swingend feest of een tot in de puntjes verzorgde huwelijksdag met een 

‘special touch’? Wat uw wensen ook zijn, bij Bilderberg maken wij uw bruiloft onvergetelijk. Heerlijk eten 

en drinken, absolute toplocaties en een zeer professionele begeleiding: wij zorgen ervoor dat het u en uw 

gasten aan niets ontbreekt. En wat dacht u van een bijzondere vrijgezellendag in één van onze Wellness 

Centres of een heerlijk diner om uw getuigen of ceremoniemeester te bedanken? Wat u ook kiest, u hoeft 

alleen nog maar te genieten. Dan doen wij de rest.

Bij alle Bilderberg hotels vindt u gastvrijheid in optima forma en alle mogelijke luxe. Vijf van onze locaties, Kasteel 

Doorwerth, Château Holtmühle, Hotel De Keizerskroon, Parkhotel Rotterdam en Kasteel Vaalsbroek, zijn bij uitstek 

geschikt voor het vieren van uw bruiloft. Ze zijn gelegen in de meest romantische entourage en bieden u alle 

mogelijkheden voor een onvergetelijke dag.

Unieke locaties
Een stijlvolle résidence, een romantisch landgoed of een sprookjesachtig kasteel? Uw huwelijksdag viert u bij 

Bilderberg op de mooiste locaties in Nederland. En onze trouwlocaties hebben veel bijzondere extra’s. Zo zijn 

ze alle vijf officieel ‘Huis der Gemeente’ en kunt u de hele dag ontspannen op één plek doorbrengen. Wilt u zelf 

champagne sabreren, letterlijk in het huwelijksbootje stappen vanuit de feestzaal of genieten van de lekkernijen van 

onze eigen patissiers? Het kan allemaal. Why settle for less?

Een onvergetelijke dag 



Bilderberg Kasteel Doorwerth

18800002_brochure_Doorwerth.indd   518800002_brochure_Doorwerth.indd   5 11-03-11   10:1411-03-11   10:14



Romantiek aan de rivier
Omringd door de groene uiterwaarden van de Nederrijn en aan de rand van de Veluwse bossen ligt Bilderberg Kasteel Doorwerth. 

Een sprookjesachtig kasteel met een sfeer uit lang vervlogen tijden. Over de oprijlaan en de houten ophaalbrug komt u via de 

indrukwekkende kasteelpoort in een andere tijd. Zo’n entree maakt u graag op uw huwelijksdag.

Bij binnenkomst zijn de imposante kroonluchters met meer dan 200 echte kaarsen karakteristiek voor deze locatie. In het sfeervolle Koetshuis 

kunt u terecht voor alle feestelijkheden rondom uw huwelijk. Bilderberg Kasteel Doorwerth heeft alle mogelijkheden voor de invulling van uw 

huwelijksdag. Van huwelijksvoltrekking, receptie en diner tot aan de feestavond. Wij nemen u graag alle zorg uit handen zodat u in alle 

rust kunt genieten zonder van locatie te wisselen.



Zorgeloos genieten
Kasteel Doorwerth is een officiële trouwlocatie van de gemeente Renkum. U kunt dus de huwelijksvoltrekking en het huwelijksfeest 

vieren in het kasteel. Het kasteel beschikt over vier prachtige ruimtes. De statige Ridderzaal, de romantische en intieme Toren 

kamer, de modern ingerichte Jac. P. Thijssezaal en het sfeervolle Koetshuis. De eerste drie ruimtes zijn in het Kasteel zelf, het 

Koetshuis ligt op 50 meter afstand van het kasteel.

Een feestelijk glas champagne met bruidstaart presenteren wij u graag in de Koetsruimte, zodat er een toost op uw geluk kan worden 

uitgebracht. Natuurlijk kan dit bij mooi weer ook op het terras. En neemt u vooral de tijd voor een fotoreportage op het kasteel, uw 

gasten kunnen ondertussen het kasteelmuseum bezoeken. Bilderberg Kasteel Doorwerth heeft ruimte voor maximaal 350 receptiegasten en 

dinergasten. Uw overnachting en eventueel die van uw gasten verzorgen wij graag in het nabij gelegen Hotel De Bilderberg in Oosterbeek. 

We stemmen uw dag helemaal af op uw wensen, u mag het zeggen. Zo kunt u volop genieten van een onvergetelijke dag.

Voor meer informatie over alle mogelijkheden die wij u kunnen bieden voor het vieren van uw bruiloft vragen wij u contact met ons op te 

nemen.

Bilderberg Kasteel Doorwerth

Fonteinallee 4

6865 ND Doorwerth

T 026 - 33 33 420

E kasteeldoorwerth@bilderberg.nl

I www.bilderberg.nl/trouwen



Bilderberg Château Holtmühle
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Romantiek uit vervlogen tijden
Elkaar het jawoord geven is een belangrijke stap in uw leven. Juist op deze dag mag het u aan niets ontbreken. Bilderberg 

Château Holtmühle is daarom een logische keuze voor uw huwelijksfeest. Het is de perfecte locatie om uw huwelijk te bezegelen 

en uw huwelijksdag in elk opzicht onvergetelijk te maken.

Bilderberg Château Holtmühle is een kasteel van meer dan 600 jaar oud en heeft een uitstraling die u ergens anders zelden tegenkomt. 

Historische rijkdom en eigentijds comfort vormen de basis voor een ontspannen atmosfeer. De antieke openhaarden, oorspronkelijke 

plafonds en statige trap scheppen de perfecte ambiance voor uw huwelijksdag.



Zorgeloos genieten
Onze zalen en ruimtes dragen de namen van de voorname families die het kasteel bewoonden. Deze details geven extra cachet 

aan uw trouwdag. Telt u hier de culinaire verrassingen, de unieke ligging en Limburgse gastvrijheid bij op, dan zult u het met ons 

eens zijn; Château Holtmühle zal uw huwelijksdag onvergetelijk maken.

Doordat Bilderberg Château Holtmühle een officiële huwelijkslocatie is, kan uw dag compleet door ons verzorgd worden. Bij mooi weer 

kunt u de huwelijksvoltrekking zelfs plaats laten vinden op ons prachtige terras aan de slotgracht. Er is voldoende ruimte voor maximaal 

150 receptiegasten en 120 dinergasten. Onze keukenbrigade van restaurant Die Alde Heerlickheijt zal u culinair verrassen. Veel, zo niet 

alles, maken wij voor u mogelijk. Van bruidstaart tot aan fotografie en entertainment. En na een onvergetelijke dag komt u helemaal tot rust 

in onze luxe bruidssuite.

Voor meer informatie over alle mogelijkheden die wij u kunnen bieden voor het vieren van uw bruiloft vragen wij u contact met ons op te 

nemen.

Bilderberg Château Holtmühle

Kasteellaan 10

5932 AG Tegelen

T 077 - 37 38 800

E holtmuehle.reservation@bilderberg.nl

I www.bilderberg.nl/trouwen



Bilderberg Hotel De Keizerskroon
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Vorstelijke allure
De rijke geschiedenis van Bilderberg Hotel De Keizerskroon, de koninklijke naburigheid van Paleis Het Loo en de bosrijke 

omgeving van de Veluwe. Het is een exceptionele mix van vorstelijke allure. Ons hotel is bij uitstek de locatie voor uw bruiloft.

Een zorgeloos verblijf voor u en uw gasten, dat garanderen wij u. Wij komen tegemoet aan uw wensen zonder daarbij de details uit 

het oog te verliezen. In de 94 comfortabele, royale hotelkamers ontbreekt het u aan niets. De Royal Suite met bubbelbad en openhaard 

reserveren we uiteraard speciaal voor u als bruidssuite. Restaurant Kingstreet zal u op culinair vlak aangenaam verblijden. Het zwembad, 

de fitnessruimte, het Turks stoombad, solarium en sauna zijn onze andere, prettige verrassingen. U kunt volop genieten.



Zorgeloos genieten
Bilderberg Hotel De Keizerskroon is een unieke officiële trouwlocatie van de Gemeente Apeldoorn. Voor uw receptie kunt u kiezen

uit diverse stijlvolle zalen. Of u nu in petit comité wilt trouwen of het groots wilt aanpakken, het kan allebei. Restaurant Kingstreet 

verzorgt een passende culinaire omlijsting.

De ontvangst, de huwelijksvoltrekking, het diner en het slotfeest kunnen uitstekend gevierd worden in ons hotel. De sfeervolle ruimtes

zijn royaal genoeg voor de ontvangst van maximaal 275 receptiegasten en 180 dinergasten. Samen met u stellen wij het menu samen

en bemiddelen wij voor u de verzorging van de bruidsbloemen, corsages, de bruidstaart en de fotografie. Maar u kunt veel meer aan onze

expertise overlaten. Zo geven wij gehoor aan uw muzikale voorkeur en regelen wij het entertainment. Of de kapper, visagie en een

kinderoppas. U mag het zeggen, het is uw dag.

Voor meer informatie over alle mogelijkheden 

die wij u kunnen bieden voor het vieren van uw bruiloft 

vragen wij u contact met ons op te nemen.

Bilderberg Hotel De Keizerskroon

Koningstraat 7

7315 HR Apeldoorn

T 055 - 52 17 744

E keizerskroon@bilderberg.nl

I www.bilderberg.nl/trouwen

Trouwen op Paleis Het Loo?
Het kan echt. Voor uw huwelijksdag staat deze bijzondere

toplocatie tot onze beschikking. Voorheen was het paleis

alleen toegankelijk voor de leden van de Koninklijke familie,

nu dus ook voor u. Paleis Het Loo biedt diverse ruimtes voor

maximaal 500 personen. En ook de colonnades en de

prachtige tuinen zijn de ideale plek voor uw huwelijksdag.

De catering wordt verzorgd door Bilderberg Hotel De

Keizerskroon, op hoogst exclusieve wijze.



Bilderberg Parkhotel Rotterdam



Het Bilderberg Parkhotel is gelegen in het centrum van wereldhavenstad Rotterdam. Een dynamische stad vol architectuur, bol van 

internationale allure en met een hartstochtelijk kloppend hart. De unieke sfeer in combinatie met het eigentijdse design maken ons 

hotel een perfecte trouwlocatie. Bij binnenkomst is het warme ontvangst in de stijlvolle lounge karakteristiek voor de sfeer in het 

hotel. Van de huwelijksvoltrekking tot de receptie: het Parkhotel biedt een diversiteit aan mogelijkheden.

Ontvang uw gasten in de stijlvolle Boijmans van Beuningen zaal. Deze zaal beschikt over sfeervol LED ambilight, waarmee u van de 

huwelijksvoltrekking tot een feestavond de gewenste uitstraling realiseert. Bovendien is de ruimte volledig uitgerust met alle denkbare 

moderne apparatuur om foto's of een film te vertonen. 

Rotterdam, dé plek om te 
trouwen



Zorgeloos genieten
Laat u over de drempel van onze Penthouse Wedding Suite tillen en geniet optimaal van de meest romantische nacht van uw leven. 

Wij verzorgen bij aankomst een fles champagne, luxe gesneden fruit, bonbons, een bos rozen, rozenblaadjes op bed, badjassen en luxe 

badartikelen. De volgende ochtend ontwaakt u met een heerlijk champagne ontbijt op bed, vanwaar u uitkijkt over de skyline van Rotterdam.

Voor meer informatie over alle mogelijkheden die wij u kunnen bieden voor het vieren van uw bruiloft vragen wij u contact met ons op te 

nemen.

Bilderberg Parkhotel Rotterdam

Westersingel 70

3015 LB Rotterdam

T +31(0)10 436 36 11

E parkhotel@bilderberg.nl

I www.bilderberg.nl/trouwen

•  Bijna 100 jaar expertise, sinds 1922 een begrip in Rotterdam
•  Centraal gelegen in hartje Rotterdam
• Stadstuin met veranda en terras
•  Restaurant The Park
•  Uitstekende bereikbaarheid en eigen parkeervoorziening
•  Penthouse Wedding Suites met prachtig uitzicht over Rotterdam
• Cigar lounge
• Sauna faciliteiten


