Van der Valk Hotel Apeldoorn – de Cantharel

TROUWEN

Beleef de
mooiste dag
van je leven

Trouwen in een
sfeervolle omgeving
Van der Valk Hotel Apeldoorn - de Cantharel is een officiële
trouwlocatie van de Gemeente Apeldoorn. Het is dus mogelijk om uw gehele bruiloft bij ons te organiseren, inclusief het

U dient zelf uw huwelijk te registreren bij de
Gemeente Apeldoorn en een trouwambtenaar
voor de huwelijksvoltrekking te regelen.

belangrijkste onderdeel van de dag: de huwelijksvoltrekking.
Samen met onze trouwspecialiste bespreken we graag jullie
wensen voor de dag. Hierbij geven wij jullie graag een indruk
van de mogelijkheden.

CEREMONIE
Trouwen kan zowel binnen in een van onze sfeervolle ruimtes
of buiten in onze groentetuin. Uiteraard houden wij bij slecht
weer ook een ruimte binnen achter de hand. Wij zorgen voor
het decor zoals het klaarzetten van de stoelen en de fauteuils
voor het bruidspaar. Bij buiten trouwen verzorgen wij een mooi
aangekleed prieeltje, spreekgestoelte voor de ambtenaar, tafel

RECEPTIE

met twee stoelen voor het ondertekenen van de akte en, indien
gewenst, een microfoon en geluidsinstallatie om muziek tijdens

Na de ceremonie is het tijd om te proosten! Hoe feestelijk

de ceremonie op af te spelen. Voor verdere aankleding van de

is het om uw zojuist gesloten huwelijk te vieren met een

ceremonie brengen we u graag in contact met onze styliste.

mooie bruidstaart en daarbij een glas bubbels? Vervolgens

Zij zal met u in gesprek gaan om uw wensen in kaart te brengen

kan dit overgaan in een borrel met heerlijke hapjes en is er

en voor u een oﬀerte op maat te maken. U bent ook vrij om zelf

bijvoorbeeld gelegenheid om groepsfoto’s te maken, geheel

decoratie aan te brengen, graag doen wij dit in goed overleg.

afhankelijk van uw wensen.

DINER
Ook voor het diner kunt u terecht bij De Cantharel. Wij
kunnen dit in verschillende vormen aanbieden, zoals een
buﬀet, uitgeserveerd diner, barbecue, walking dinner of
shared dining. Onze chefs verzorgen het graag voor u.
In een aparte ruimte dekken wij een of meerdere tafels
mooi in en houden wij uiteraard rekening met dieet- en of
allergiewensen van uw gasten. Wij werken zoveel mogelijk
met streek- en seizoensgebonden producten, waar mogelijk
uit eigen groentetuin. Om die reden is het, afhankelijk van
de voorbereidingstijd, lastig om menusuggesties in het
oﬀertetraject al helemaal vast te stellen. Menuvoorstellen
worden ongeveer twee maanden voor uw bruiloft opgemaakt,
waarbij u altijd rekening dient te houden met een kleine
prijsafwijking. Naar aanleiding van uw wensen proberen we
uiteraard al een zo goed mogelijke prijsindicatie te geven.

FEEST
De dag wordt in stijl afgesloten met een spetterend feest!
Dit kan intiem met akoestische muziek, levendig met een
live band of knallend met een DJ. Onze feestzalen zijn
geschikt voor 70 tot 120 personen. We raden aan om een
feestarrangement te reserveren waarbij u onbezorgd kunt
genieten van de gezellige avond en wij u en uw gasten de
gehele avond voorzien van een hapje en een drankje.

Heeft u na een hele avond ﬂink gedanst te hebben nog zin in
een afsluitende snack? Wij verzorgen dit graag en presenteren
deze op een unieke wijze. Denk bijvoorbeeld aan broodjes
kroket, hotdogs met alle bijpassende garnituren of een
compleet snoepbuffet met verschillende klassieke snoepjes.

TROUWEN
OVERNACHTEN

E X TR A’S

Na een enerverende dag is er niks

Met de Veluwe als achtertuin is onze

lekkerder dan samen nagenieten van

locatie uitermate geschikt voor het

de dag in een van onze luxe suites. Wij

organiseren van allerlei activiteiten,

kunnen onze tuinsuite met jacuzzi

samen of met uw gasten, die uw dag nog

in de tuin of de saunasuite van harte

specialer maakt. Hierbij een selectie:

aanbevelen. Daarnaast is het uiteraard
ook mogelijk om uw gasten te laten

Koetsrit

overnachten, want wij beschikken over

Onze koetsiers nemen u mee op avontuur

157 sfeervolle hotelkamers. Ontbijten of

met de koets door de prachtige natuur

brunchen kunnen jullie de volgende dag

van de Veluwe. Tijdens de rit stoppen we

met elkaar doen in het restaurant of wij

onderweg om onder het genot van een

verzorgen een uitgebreid ontbijt op bed!

hapje en een drankje te genieten van de
omgeving. Deze activiteit is zeer geschikt

Landhuis

voor het maken van prachtige foto’s.

Ook is het mogelijk om het landhuis naast
het hotel te huren voor uw bruiloft en

Huifkartocht

gezelschap. Dit prachtige en aan de rand

Neem uw gasten mee voor een rit door

van het bos gelegen landhuis heeft een

de prachtige omgeving van het hotel.

unieke vrijstaande ligging midden op de

Tijdens de rit stoppen we op een mooie

Veluwe met een zeer grote parkachtige

plek om onder het genot van een hapje en

tuin. Het landhuis heeft een sfeervol

een drankje te proosten op uw huwelijk.

zeer luxe interieur en is geschikt voor

Combineer de huifkartocht met de

een gezelschap van 24 volwassenen en

ceremonie en stap zo uit de groentetuin in

6 kinderen en is voorzien van o.a. een

de huifkar.

jacuzzi, bioscoop, bar, open haard en
veranda.

Rolls Royce
Onze chauffeur kan jullie thuis (omgeving
Apeldoorn) ophalen met onze klassieke
Rolls Royce als trouwauto. Zo komen
jullie geheel in stijl aan en kan jullie dag
beginnen!
Outdooractiviteiten
Houdt u van een leuke (sportieve)
activiteit met uw gezelschap? Samen met
onze collega’s of partners kunnen wij o.a.
een wandeling, speurtocht, klootschieten
of boerencricket organiseren.

Wij hebben een goede samenwerking
met de volgende partners:
Bloemen en decoratie - Loes 4 style:
www.loes4style.nl
Taart - Yummie Sweet Cakes:
www.yummiesweetcakes.nl

Van der Valk Hotel Apeldoorn – de Cantharel
Van Golsteinlaan 20 | 7339 GT | Apeldoorn
Telefoon +31(0) 55 312 12 46
sales@vandervalkapeldoorn.nl
www.vandervalkapeldoorn.nl

