WEDDINGS

SIMPLY PERFECT

SAMEN CREËER JE HET ABSOLUTE BESTE,
UIT IETS WAT ER AL WAS.
Je voelt het direct als je, door het indrukwekkend mooie poortje, de
binnenplaats oploopt… Dit is een bijzondere plek. Een plek met een
verhaal. Begint hier jullie eigen (huwelijks)verhaal? Het is die plek die
je eigenlijk het liefst voor jezelf wilt houden, omdat je hem zo goed
gevonden hebt.

Als vijfde hotel in Nederland, maken we deel uit van de prestigieuze
hotelcollectie van Relais & Châteaux, die bestaat uit luxueuze
boutique hotels, resorts, villa’s en gastronomische restaurants welke
zich onderscheiden door uitmuntende kwaliteit en excellente service.
Een boutique hotel met 25 unieke kamers, een casual fine dining
restaurant, de meest romantische kapel van Nederland (de
Jeruzalem kapel) een Grand Ballroom waar huwelijken worden
voltrokken, maar waar we ook stijlvolle ontvangsten, prachtige diners
en feestelijke borrels verzorgen. Boutique hotel WSHS staat voor
kwaliteit, charme en luxe.
Remco Kuijpers is als Chef verantwoordelijk voor o.a. de keuken van
Restaurant LIZZ. Zijn jarenlange ervaring in zeer verfijnde keukens,
waarbij hij tevens een Michelinster heeft behaald, zal ervoor zorgen
dat de diners in onze arrangementen zeer verfijnd en van een
culinair hoog niveau zullen zijn.
Graag schrijven wij met jullie de geschiedenis van het Weeshuis
verder, nodigen wij de Regenten uit de 16de eeuw uit hiervan getuige
te zijn en proosten we met jullie op de magie van het huwelijk!

WSHS | WEESHUIS WEDDING DAY

Welkom bij Relais & Châteaux Weeshuis Gouda (WSHS). We hebben
dit oude weeshuis uit 1599 met veel liefde hersteld om jullie de
ultieme WSHS ervaring te kunnen bieden.

WEESHUIS WEDDING DAY ARRANGEMENT

Welkom
Onze toegewijde weddingplanner zal alles in het werk stellen om er
een onvergetelijke dag van te maken, waar jullie tot in lengte van
jaren fijn aan terug zullen denken. Ieder detail, van damast
tafellinnen tot aan gepersonaliseerde menu- en naamkaartjes. Van
weelderige bloemen tot geurende welkomstdoekjes, alles wordt even
voortreffelijk. Een fijn begin van deze bijzondere dag is een mooi
koffie en thee buffet met zoete lekkernijen uit eigen patisserie.
Uiteraard staan de hele dag gekoelde flavored waters tot jullie
beschikking.
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Ceremonie
De Refter, een indrukwekkend mooie, hoge ruimte binnen ons hotel
en uitermate geschikt voor huwelijken. De ruimte is aangekleed met
bloemen, de loper ligt klaar voor een sprookjesachtig ontvangst.
Geluidsapparatuur met een handheld microfoon, beamer met
scherm en de meest romantische opstelling van stoelen met linten
staan in een intieme opstelling. Jullie liefste gasten zitten klaar voor
dit bijzondere moment.

Champagne
We begeven ons naar COCO, de cocktailbar is op dit moment de
meest perfecte ruimte om te proosten met een mooi glas
Champagne op jullie eerste momenten als man en vrouw. De
bruidstaart snijden jullie samen aan in het bijzijn van al jullie gasten.
Wat een memorabel moment.

Receptie
Het moment dat jullie geliefden jullie feliciteren. Dit gaat gepaard
met mooie dranken en prachtige spijzen. In overleg met jullie maken
we ter zijne tijd graag een afspraak om jullie culinaire voorkeuren te
bespreken.

Diner
Feestelijk gedekte tafels met onberispelijk krakend wit tafellinnen,
menukaarten, bloemen, kaarslicht, adembenemend mooi. Onze Chef
Remco Kuijpers en zijn brigade heeft speciaal voor jullie een feestelijk
3-gangen huwelijksdiner samengesteld. Helemaal hierop afgestemd
adviseert onze sommelier de wijnen, zodat de perfecte wijn/spijs
combinatie is ontstaan.

De meest intieme suite met uitzicht op de historische binnenplaats.
Een luxe tweepersoons bad voor het raam, heerlijke badproducten
van het merk Zenology en de luxe badjassen met zachte slofjes,
zorgen voor de perfect romantische sfeer. Met een stijlvol design is
deze suite ingericht om samen jullie huwelijksnacht door te brengen.

Huwelijksontbijt
Word wakker als Mr. & Mrs. en geniet van ''the day after'' tijdens een
uitgebreid ontbijt in de Regentenkamer. Een final touch om jullie
huwelijk onvergetelijk te maken.

Picture Perfect
WSHS is gedurende de gehele dag exclusief beschikbaar voor jullie
fotoreportage.

€ 7650,00 minimaal 20 gasten – tot maximaal 40 gasten.
De prijs voor extra gasten is € 175,00 p.p. Dit arrangement is inclusief
bloemen, meubilair, audiovisueel, locatiekosten van de Refter, food &
beverage* en overnachting zoals boven genoemd.
* De dranken tijdens het diner behoort niet tot dit arrangement.
* De overige alcoholische dranken, gedurende dit arrangement bestaan uit
(huis)wijnen, bier en frisdrank assortiment.

WSHS | WEESHUIS WEDDING DAY

Huwelijksnacht

WSHS | PARTY

Feest
Celebrate LOVE! Het is tijd om jullie bezegelde liefde te vieren met
een mooi feest. Zelfs dit onderdeel van jullie memorabele dag is
mogelijk in het WSHS, als uitbreiding van het WSHS Wedding Day
arrangement.
Doen jullie een openingsdans? Speelt een akoestisch ensemble fijne
achtergrondmuziek of gaat jullie voorkeur naar een DJ die draait?
Onze weddingplanner denkt graag mee met een passende invulling
voor jullie feest.

POWDER
ROOM
In de geschiedenis van het Weeshuis
speelden vrouwen een prominente rol.
Zo hebben wij in de naamvoering van
ons restaurant en cocktailbar gekozen
voor krachtige vrouwennamen als LIZZ
en COCO.
Maar we gingen nog een stapje verder,
we hebben namelijk een dameskamer
ingericht, onze Powder Room.
Samen met je moeder, jouw zus, beste
vriendin of voor dat fijne ME-Time
moment, genieten van zachte blush
tinten en heerlijke badproducten van
Zenology. Gehuld in dikke badjassen en
zachte slofjes bereiden jullie je voor op
de grote dag van morgen; de dag dat
je gaat trouwen….

I DO ARRANGEMENT

Welkom
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Onze toegewijde weddingplanner zal alles in het werk stellen om er
onvergetelijke momenten voor jullie van te maken, waar jullie tot in
lengte van jaren fijn aan terug zullen denken. Ieder detail, van de
loper in het gangpad en de linten aan de stoelen tot aan weelderige
bloemen en geurende welkomstdoekjes, alles wordt even
voortreffelijk. Een fijn begin van deze bijzondere dag is een mooi
koffie en thee buffet met zoete lekkernijen uit eigen patisserie.
Uiteraard staan, zolang jullie bij ons zijn, gekoelde flavored waters
tot jullie beschikking.

Ceremonie
De Refter, een indrukwekkend mooie, hoge ruimte binnen ons hotel
en uitermate geschikt voor huwelijken. De ruimte is aangekleed met
bloemen, de loper ligt klaar voor een sprookjesachtig ontvangst.
Geluidsapparatuur met een handheld microfoon, beamer met
scherm en de meest romantische opstelling van stoelen met linten
staan in een intieme opstelling. Jullie liefste gasten zitten klaar voor
dit bijzondere moment.

Champagne
We begeven ons naar COCO, de cocktailbar is op dit moment de
meest perfecte ruimte om te proosten met een mooi glas
Champagne op jullie eerste momenten als man en vrouw. De
Bruidstaart snijden jullie samen aan in het bijzijn van al jullie gasten.
Wat een memorabel moment.

Receptie
Het moment dat jullie geliefden jullie feliciteren. Dit gaat gepaard
met mooie dranken en prachtige spijzen. Een feestelijke borrel, een
receptie of aperitief, dit is het moment om even te ontspannen en te
genieten van de mensen om jullie heen. Onze weddingplanners
zullen ter zijne tijd, in een detailgesprek, jullie culinaire voorkeur
bespreken betreffende de hapjes.

WSHS is gedurende de gehele dag exclusief beschikbaar voor jullie
fotoreportage.

€ 4250,00 minimaal 20 gasten – tot maximaal 40 gasten.
De prijs voor extra gasten is € 100,00 p.p.
Dit arrangement duurt tot maximaal 17.00 uur en is inclusief bloemen,
meubilair, weddingstyling, audiovisueel, locatiekosten van de Refter en food
& beverage*
* De alcoholische dranken, gedurende dit arrangement bestaan uit
(huis)wijnen, bier en frisdrank assortiment.
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Picture Perfect

Styling
Het WSHS heeft een unieke sfeer en stijl, waarbij wij oog voor detail
heel belangrijk vinden. Wij zorgen bijvoorbeeld voor de meest verse
bloemen, romantische stoellinten en een witte loper bij de ceremonie,
een gepersonaliseerde menukaarten en wit tafellinnen bij jullie
huwelijksdiner. ''There is no magic in magic, it’s all in the details.”
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Bruidsarrangement in een luxe Suite “Van Ja woord tot Nachtzoen”
De meest intieme suite met het mooiste uitzicht, o.a. op de historische
binnenplaats. Een luxe tweepersoons bad voor het raam, luxe
badproducten van het merk Zenology, dikke badjassen en zachte
slofjes, zorgen voor de perfect romantische sfeer. Met een stijlvol
design is deze suite ingericht om samen jullie huwelijksnacht door te
brengen. Word wakker als ''Mr. & Mrs.'' en kom genieten van het
mooiste ontbijt in de Regentenkamer. Een ''final touch'' om jullie
huwelijk onvergetelijk te maken.
€ 395,00 per nacht

Privé Bruidsontbijt met jullie liefsten!
Samen, in een volledige privé setting, met jullie lieve familie en/of
getuigen ''the day after'' afsluiten aan een rijk gedekte, romantische
ontbijttafel. Proosten met champagne en nagenieten in petite
committee van jullie huwelijksdag.
€ 42,00 p.p. + € 150,00 locatiekosten
Min. 10 gasten en max. 18 gasten in de Libary of vanaf 30 personen in de Refter

Toch liever trouwen in de openlucht? Of na het diner een
heerlijk feest op een andere locatie?
Dat kan! Hier zijn verschillende opties voor in het Weeshuis maar
bijvoorbeeld ook in de Lichtfabriek (een locatie die bij ons hoort).
Onze weddingplanner vertelt jullie graag over de mogelijkheden.
Bovenstaande arrangementen kunnen uitgebreid of gecombineerd
worden met onze andere locaties; het Museumcafé of de
Lichtfabriek. (beiden op loopafstand van het Weeshuis)
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