leve de liefde!
Gejuich op de steiger van familie en
vrienden als jullie huwelijksbootje
aanmeert aan de steiger. Galant
helpt de bruidegom zijn bruid aan
wal en jullie mooiste dag kan
beginnen.
In Rotterdam bestaat er haast geen
mooiere plek voor het vieren van
de liefde. Midden in het Kralingse
Bos, aan de oever van de Kralingse
Plas en met een adembenemend
uitzicht op de Rotterdamse skyline.
Op deze fantastische locatie bieden
wij jullie alles wat je op je trouwdag
maar kan wensen en meer. Heb je
speciale wensen?
Niets is ons te gek...
Geef elkaar het ja-woord op het
terras, op de steiger of zelfs op
onze grote sloep. Proost met jullie
dierbaren op jullie geluk terwijl wij
de gasten verwennen met heerlijke
gerechtjes.
Na de voltrekking een intiem diner
of steken wij gezellig de Big Green
Eggs aan voor een barbecue? Als
het mooi weer is met lange tafels
op het terras met uitzicht op de
skyline.
En voor het feest kunnen wij alles
regelen, een Dj, een band,
fotobooth, ballonnen, geen punt,
we regelen het graag, het is niet
alleen ons vak maar ook onze
passie.

locatie
•
•
•
•
•

romantisch gelegen in het
kralingse bos
direct aan de kralingse plas
eigen aanlegsteiger
10 minuten van het centrum
gratis parkeren

capaciteit
•
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tot 150 personen
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ja, ik wil...
Magische woorden op een romantische dag vol liefde, het is jullie dag!
In deze brochure staan een aantal mogelijkheden om de mooiste dag van jullie leven mee te vieren. Maar zoals
geen enkele bruiloft hetzelfde is, denken we graag mee op deze bijzondere dag. Zoveel mogelijk custommade,
daar gaan we voor.
De romantische locatie is al een geweldig begin voor zo’n mooie dag; zo kan je hier al voldoende inspiratie
opdoen voor de fotoshoot bijvoorbeeld. Maar de mogelijkheden zijn eindeloos en we helpen jullie met alle
liefde!

trouwceremonie

eten & drinken

exclusief kosten trouwambtenaar gemeente rotterdam
					
in zaal de havelaar				— 275
30 zitplaatsen, 20 staanplaatsen

sandwichlunch					— 19,5
high-tea					— 19,5
trouwdiner 			
vanaf		
— 32,5
barbecue			 vanaf		
— 29,5
ijskar				vanaf		
— 2,5
bittergarnituur			
vanaf		
— 1,25
oesterman			 per stuk
— 2,75
bruidstaart			
poa		
—0

op de steiger					— 375
18 zitplaatsen op de steiger
geluidsinstallatie voor spraak				
op de sloep					— 575

8 zitplaatsen op de sloep
16 zitplaatsen op de steiger
geluidsinstallatie voor spraak
		
loveboat cruise
aankomst dag		
			vertrek nacht		

— 200
— 250

aankleding
loper 			
helium ballonnen
bloemen
versiering		
tafellinnen		

de schone lei brochure

8 mtr		
per stuk			
poa			
poa			
poa			

Prosecco toost		 per fles		
— 24,5
drankarrangement I				— 22,5
drankarrangement II				— 27,5

muziek
inhuur DJ			 4 uur		
— 450
DJ installatie pro
bij inhuur van DJ — 175
DJ installatie 		eigen DJ		
— 150

— 75
— 1,5
—0
—0
—0
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