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Trouwen aan het water
bij Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer



Bij ons kun je letterlijk in het huwelijksbootje stappen. Postillion Hotel Amersfoort 
Veluwemeer ligt namelijk direct aan het Veluwemeer. En die bijzondere ligging 
zorgt voor eindeloos veel mogelijkheden voor jullie grote dag. Wij zijn de ideale 
locatie voor een ontspannen bruiloft aan het water.   

KIES HET IDEALE PAKKET
Jullie zullen in de aanloop naar de bruiloft misschien wel hebben gemerkt dat voor 
elkaar kiezen makkelijker is dan het vinden van een geschikte locatie voor de bruiloft. 
Er zijn eindeloos veel keuzes en opties. Bij Postillion Amersfoort Veluwemeer ben 
je verzekerd van een fantastisch uitzicht, goede service en voldoende parkeerruimte 
voor al je gasten. Om het jullie makkelijker te maken kun je bij ons kiezen uit twee 
pakketten. Natuurlijk kunnen jullie die pakketten een persoonlijke draai geven, het 
is tenslotte jullie dag! 

Ja!WIJ WILLEN (JOUW BRUILOFT REGELEN). 
  WILLEN JULLIE DAT OOK? DIT HEBBEN WIJ TE BIEDEN.
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Het  Ja! Ik wil   Trouwen & diner arrangement

Met dit trouwarrangement verzorgen wij jullie huwelijksdag tot in de puntjes. 
Van de trouwceremonie met een toost bubbels tot en met een heerlijk 
vijfgangendiner. In combinatie met het prachtige uitzicht over het water, 
wordt dit de dag van jullie dromen. 

Dit mag je verwachten:
• Feestelijke ontvangst 
 met koffie/thee en lekkers
• Jullie Ceremonie op de steiger!
 incl. aankleding
• Een eerste toost op jullie huwelijk
 Bubbels met feestelijke hapjes 
• Culinair Vijfgangendiner
 inclusief Hollands drankenarrangement
• Overnachting in de bruidssuite 
 incl. luxe ontbijt

Als je voor dit pakket kiest leggen we jullie en jullie gasten van 14.00 uur tot 
21.00 uur helemaal in de watten. 
Dit pakket boek je vanaf 8000 euro gebaseerd op 30 gasten.
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Het  Ja! Ik wil   Trouwen, diner & feest arrangement 

Het perfecte bruiloft-pakket waar alles van begin tot einde geregeld is 
voor trouwen aan het water. Van trouwceremonie met een toost tot aan het 
diner met als afsluiting een spetterende feestavond om nooit meer te vergeten.  

Hoe ziet deze hele dag eruit:
• Feestelijke ontvangst 
 met koffie/thee en lekkers
• Jullie Ceremonie op de steiger!
 incl. aankleding
• Een eerste toost op jullie huwelijk
 Bubbels met feestelijke hapjes 
• BBQ Buffet aan het meer
 inclusief Hollandse drankenarrangement
• Complete feestavond
 incl. borrel, hapjes en aan het einde een puntzak friet
• Overnachting in de bruidssuite 
 incl. luxe ontbijt

Als je voor dit pakket kiest leggen we jullie en de gasten van 14.00 uur 
tot 00.30 uur helemaal in de watten. Dit pakket boek je al vanaf 
14.000 euro gebaseerd op 30 daggasten en 90 avondgasten.  
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Natuurlijk kun je deze arrangementen ook nog uitbreiden. 
Met een dansvloer  bijvoorbeeld of met een tent op onze steiger en 
buitenverwarming. Wil je dat jouw gasten blijven logeren? Ook dat is 
natuurlijk bij te boeken.

Zeggen jullie ‘Ja wij willen’ op één van deze arrangementen? Neem snel 
contact met ons op via reservations.amersfoort@postillionhotels.com  of 
0341 356 464. Dit is ook het telefoonnummer dat je kunt gebruiken als je 
nog vragen hebt of als je de arrangementen wilt uitbreiden. Heb je een heel  
ander plan voor je bruiloft? Leg het aan ons voor. Bij Postillion Amersfoort 
Veluwemeer kan heel veel! 
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