Zakelijke bijeenkomsten bij Kasteel Doenrade

Verscholen in een groen dal en omgeven door landerijen en bossen ligt het bijzondere Kasteel
Doenrade. Dit unieke rijksmonument is gebouwd in de 12e eeuw en is één van de oudste kastelen van
Limburg.
Op zoek naar een bijzondere locatie voor een vergadering, training of bedrijfsfeest in ZuidoostLimburg? Dan bent u bij Kasteel Doenrade aan het juiste adres.
Onze vijf zeer verschillende stijlkamers bieden de perfecte setting voor uw zakelijke bijeenkomst.
Alle faciliteiten om uw bijeenkomst goed te laten verlopen zijn aanwezig, zoals gratis Wi-Fi, zeer ruime
parkeergelegenheid, gebruik van audiovisuele middelen en diverse mogelijkheden voor culinaire
breaks. De bossen en landerijen in de buurt maken het kasteel tevens een ideale locatie voor
brainstormsessies ‘op de hei’ en outdoor activiteiten.
De rust die u zowel in het kasteel als in de directe omgeving vindt, maakt dat u ongestoord kunt
vergaderen, trainen of brainstormen en echt even weg bent van de alledaagse drukte.
Wij heten u van harte welkom en staan u graag terzijde bij het reserveren en organiseren van uw
bijeenkomst. Neem voor meer informatie zeker contact met ons op.

Met een zeer gastvrije groet,
Desiré Visker – Salesmanager
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Vergaderen
Nieuwe inspiratie opdoen is belangrijk en noodzakelijk. Soms kan de omgeving een handje helpen.
Vergaderen bij Kasteel Doenrade is bijzonder en net even anders. De vergaderzalen zijn stijlvol
ingericht en voorzien van alle moderne faciliteiten. Een zeer persoonlijke service maakt uw
bijeenkomst compleet. Uiteraard beschikt u over alle moderne faciliteiten. Kasteel Doenrade biedt
tevens 125 gratis parkeerplekken en gratis oplaadpalen voor elektrische auto's.

Onze kasteelzalen
Ridderzaal
Een klassieke zaal met prachtige grote glas in lood ramen, houten vloeren en ridders in volornaat.
Deze bijzondere zaal biedt de mogelijkheid tot vergaderen, trouwen en feesten op adellijk niveau.
Limpenszaal
In de linkervleugel van Kasteel Doenrade vindt u de Limpenszaal, vernoemd naar de adellijke familie
die vroeger het kasteel bewoonde. Deze prachtige ruimte beschikt over veel daglicht en biedt
openslaande kasteeldeuren naar het naastgelegen terras. Huiselijke sfeer maar tevens voorzien van
alle moderne audiovisuele middelen.
Doonderzaal
Bijzondere zaal in onze oude gewelvenkelder. De oude stenen funderingen en gewelven geven
deze zalen een historisch gevoel. Toch voelt het door de sfeervolle aankleding en verlichting niet alsof
u weggestopt zit. Deze ruimte is te combineren met de aangrenzende Bokkenrijdersbar.
Bokkenrijdersbar
Feesten als Bourgondiërs, dat doet u in onze oude gewelvenkelder die is ingericht als feestelijke bar
en dansruimte. Kom en geniet, feest met ons mee! De ruimte grenst aan de Doonderzaal en is ook te
gebruiken als informele pauze- en borrelruimte tijdens uw zakelijke bijeenkomst.
Serre
Binnen maar toch buiten. Gezellige ruimte met open haard en zithoek. De serre is uitermate geschikt
als trefpunt, met een kopje koffie of de borrel bij de open haard, maar ook als uitloper naar het zomers
terras waar uw gasten onbezorgd kunnen netwerken.

Vergaderopstellingen
Theater

Ridderzaal
Limpenszaal
Doonderzaal
Bokkenrijdersbar
Restaurant

125
70
100
-

U-vorm

40
30
30
-

School

30
20
26
-

Blok

50
36
40
-

Carré

Diner

60
42
50
-

70
50
70
70
60

Receptie

100
70
90
100
90

Hotel Kasteel Doenrade B.V.
Limpensweg 20 - 6439 BE Doenrade
+31 (0)46 4424141 - kasteeldoenrade@saillanthotels.eu - www.kasteeldoenrade.nl
IBAN NL77ABNA0251762092 - BIC ABNANL2A - KvK 56363338 - BTW NL8520.90.614.B01
Op al onze transacties en reserveringen zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Federatie Horeca, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer
van Koophandel te Limburg-Zuid.

Vergaderarrangementen
Dagdeel
4-uurs arrangement Doenrade (comfort)
✓ Ontvangst met koffie, thee en Limburgse vlaai
✓ Gebruik beamer, scherm, flip-over
✓ Onbeperkt koffie, thee, mineraalwater, koekjes
✓ Conferentiekoffer met toebehoren, schrijfblok en pen
€ 17,50 per persoon
*exclusief zaalhuur
4-uurs arrangement Château (deluxe)
✓ Ontvangst met koffie, thee en Limburgse vlaai
✓ Fruitschaal, jus d’orange, candybar
✓ Gebruik beamer, scherm, flip-over
✓ Onbeperkt koffie, thee, mineraalwater, koekjes
✓ Conferentiekoffer met toebehoren, schrijfblok en pen
€ 20,50 per persoon
*exclusief zaalhuur
4-uurs arrangement Saillant (superior)
✓ Ontvangst met koffie, thee en Limburgse vlaai
✓ Fruitschaal, jus d’orange, candybar
✓ Gebruik beamer, scherm, flip-over
✓ Onbeperkt koffie, thee, mineraalwater, koekjes
✓ Conferentiekoffer met toebehoren, schrijfblok en pen
✓ Een uitgebreide broodjeslunch bestaande uit dagverse soep, vers afgebakken broodjes, kaasen vleeswaren, zoet beleg, frisse salades en onbeperkt koffie, thee, melk en vruchtensap
€ 31,50 per persoon
*exclusief zaalhuur
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Dagdeel
8-uurs arrangement Doenrade (comfort)
✓ Ontvangst met koffie, thee en Limburgse vlaai
✓ Gebruik beamer, scherm, flip-over
✓ Onbeperkt koffie, thee, mineraalwater, koekjes
✓ Conferentiekoffer met toebehoren, schrijfblok en pen
✓ Een uitgebreide broodjeslunch bestaande uit dagverse soep, vers afgebakken broodjes, kaasen vleeswaren, zoet beleg, frisse salades en onbeperkt koffie, thee, melk en vruchtensap
€ 34,50 per persoon
*exclusief zaalhuur
8-uurs arrangement Château (deluxe)
✓ Ontvangst met koffie, thee en Limburgse vlaai
✓ Gebruik beamer, scherm, flip-over
✓ Onbeperkt koffie, thee, mineraalwater, koekjes
✓ Fruitschaal, jus d’orange, candybar
✓ Conferentiekoffer met toebehoren, schrijfblok en pen
✓ *Een uitgebreide broodjeslunch bestaande uit dagverse soep, vers afgebakken broodjes,
kaas- en vleeswaren, zoet beleg, frisse salades en onbeperkt koffie, thee, melk en
vruchtensap
✓ Middagbreak met een huisgemaakt saucijzenbroodje
€ 39,50 per persoon
*exclusief zaalhuur
8-uurs arrangement Saillant (superior)
✓ Ontvangst met koffie, thee en Limburgse vlaai
✓ Gebruik beamer, scherm, flip-over
✓ Onbeperkt koffie, thee, mineraalwater, koekjes
✓ Fruitschaal, jus d’orange, candybar
✓ Conferentiekoffer met toebehoren, schrijfblok en pen
✓ Tweegangen businesslunch
✓ Middagbreak met een huisgemaakt saucijzenbroodje
€ 47,50 per persoon
*exclusief zaalhuur
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Meerdaags
24-uurs arrangement
✓ Ontvangst met koffie, thee en Limburgse vlaai
✓ Gebruik beamer, scherm, flip-over
✓ Onbeperkt koffie, thee, mineraalwater en koekjes
✓ Fruitschaal, jus d’orange, candybar
✓ Conferentiekoffer met toebehoren, schrijfblok en pen
✓ Een uitgebreide broodjeslunch bestaande uit dagverse soep, vers afgebakken broodjes, kaasen
✓ vleeswaren, zoet beleg, frisse salades en onbeperkt koffie, thee, melk en vruchtensap
✓ Middagbreak met een huisgemaakt saucijzenbroodje
✓ After meeting drankje in de bar of lounge met een amuse van de chef
✓ Een culinair driegangendiner in ons restaurant
✓ Een overnachting inclusief uitgebreid ontbijtbuffet
€ 177,50 per persoon
*inclusief 1 dag zaalhuur
32-uurs arrangement
✓ Ontvangst met koffie, thee en Limburgse vlaai
✓ Twee dagen gebruik beamer, scherm, flip-over
✓ Twee dagen onbeperkt koffie, thee, mineraalwater en koekjes
✓ Fruitschaal, jus d’orange, candybar
✓ Twee dagen een conferentiekoffer met toebehoren, schrijfblok en pen
✓ Tweemaal een uitgebreide broodjeslunch bestaande uit dagverse soep, vers afgebakken
broodjes, kaas en vleeswaren, zoet beleg, frisse salades en onbeperkt koffie, thee, melk en
vruchtensap
✓ Twee dagen middagsnack met bijvoorbeeld een huisgemaakt saucijzenbroodje
✓ Op de eerste avond een after meeting drankje in de bar of lounge met een amuse van de chef
✓ Op de eerste avond een culinair driegangendiner in ons restaurant
✓ Een overnachting inclusief uitgebreid ontbijtbuffet
€ 207,75 per persoon
*inclusief 2 dagen zaalhuur

*Meerprijs businesslunch (excl. dranken) in plaats van de uitgebreide broodjeslunch: € 6,50 per
persoon.
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Zaalhuur

Ridderzaal
Limpenszaal
Doonderzaal
Bokkenrijdersbar
Restaurant
Serre

1 dagdeel
€ 100,00
€ 75,00
€ 75,00

2 dagdelen
€ 185,00
€ 125,00
€ 125,00
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag

3 dagdelen
€ 225,00
€ 170,00
€ 170,00

Losse tarieven
Audiovisueel

Hartige snacks
€ 46,50
€ 10,50
€ 0,20

Beamer en scherm
Flip-over met stiften
Fax, kopie, print
Overige apparatuur

op aanvraag

Dranken
Kan koffie
Kan thee
Mineraalwater 0,75L
Frisdranken, per flesje
Kan vruchtensap of melk

€ 13,25
€ 10,75
€ 5,95
vanaf € 2,35
€ 7,15

Zoete snacks
Limburgse vlaai, per punt
Friandises
Brownie
Muffin
Candybar (Mars, Twix, etc)

€ 3,60
€ 2,85
€ 3,35
€ 3,35
€ 1,80

Mini sandwiches 2 st.
Huisgemaakt saucijzenbroodje
Huisgemaakte quiche
Portie bitterballen (6 st.)
Portie bitterballen (12 st.)
Fruit
Handfruit (schaal 8 st.)
Fruitspiesje
Fruitsmoothie
Lunch
Luxe belegde broodjes, p.st.
Broodjeslunch
Tweegangen businesslunch
Diner
Driegangenmenu du chef
Overige menu´s
Diverse buffetten

€ 3,35
€ 3,35
€ 3,35
€ 6,50
€ 12,00

€ 6,75
€ 2,50
€ 3,85

€ 3,85
€ 18,00
€ 23,75

€ 34,50
Op aanvraag
Op aanvraag
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