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TRANSCEND THE ORDINARY

een onderscheidende locatie
Nabij Maastricht, in het hart van
natuurgebied Ingendael, ligt het
eeuwenoude Château St. Gerlach.
Het voormalige klooster met pachthof overweldigt met grandeur en
verleidt met huiselijke intimiteit.
De betoverende natuur, de lange
oprijlaan, het moderne St. Gerlach
Paviljoen en de adembenemende
St. Gerlachuskerk maken het
landgoed tot een indrukwekkende
locatie voor een onvergetelijke
huwelijksdag.
De mogelijkheden van Château St.
Gerlach zijn veelvuldig en veelzijdig.
Een droomlocatie voor een intiem
huwelijk tot overweldigend meerdaags feest. De vele salons en zalen,
het kasteel met zonneterras en het
moderne St. Gerlach Paviljoen
verleiden tot oneindig combineren.
Bij mooi weer is het zelfs mogelijk om
in de Rozentuin of Boomgaard het
ja-woord te geven.
Château St. Gerlach biedt uitgebreide
culinaire mogelijkheden voor lunch,
receptie, diner en feest. Daarbij
maakt het keukenteam zoveel
mogelijk gebruik van producten van
het landgoed zelf. Ook voor de
tafelversiering is het mogelijk om
bloemen, zoals lavendel, uit de tuin
te plukken.
Château St. Gerlach is door de
gemeente Valkenburg aan de Geul
aangewezen als officiële trouwlocatie. Voor het voltrekken van
het wettelijk huwelijk geldt, dat dit
exclusief is voorbehouden aan
bruidsparen die hun huwelijk met
een receptie, diner of trouwfeest op
het landgoed vieren.
Château St. Gerlach beschikt over
114 luxe hotelkamers, -suites en
huiselijke hotelappartementen.
Het is mogelijk om het gehele
landgoed exclusief af te huren.
Het team van Château St. Gerlach
kijkt ernaar uit om samen uw
huwelijksdag vorm te geven. Op basis
van uw wensen adviseren wij u graag
bij het vinden van een bloemist,
banketbakker, band, dj, fotograaf en
alle overige elementen om er samen
de dag van uw leven van te maken.
Een dag vol liefde en geluk.

charlotte & niels

OVERWELDIGENDE SCHOONHEID EN
EEUWENOUDE HERINNERINGEN
over de ideale huwelijksdag waren ze het snel eens.
charlotte en niels wilden samen met al hun vrienden
en familie onvergetelijk vieren, maar ook momenten
van meer intieme verbondenheid beleven.
bovendien wilden ze op dezelfde dag zowel
voor de wet als voor de kerk trouwen.
de grandeur van château st. gerlach met de verborgen
hoekjes en de eeuwenoude st. gerlachuskerk
sloot naadloos bij hun wensen aan.

Over hun wensen vertelt Charlotte: “Niels
maakte er weleens grapjes over. Over de
prinsessenbruiloft waar ik al mijn hele leven van
droomde.” Toen Niels Charlotte ten huwelijk
vroeg, twijfelde ze geen moment: “Volgens mij
was het de waanzinnige, lange oprijlaan die
maakt dat we bij Château St. Gerlach als eerste
zijn gaan kijken.” Niels vervolgt: “Ik zag onze
aankomst in klassieke oldtimer al voor me.
We waren beiden meteen verkocht.”

mooi weer
Hoewel de natuur een betoverende uitwerking
had, werd in het eerste gesprek duidelijk dat het
landgoed ook perfect aansloot bij de overige
wensen van het paar. Ze wilden niet afhankelijk
zijn van het weer. “Het authentieke karakter van
het landgoed, de veelvoud aan klassieke zalen
en salons en het moderne St. Gerlach Paviljoen
gaf ons volop uitwijkmogelijkheden bij slecht
weer,” licht Charlotte toe. De weergoden waren
het paar echter goed gezind.

Ik zag onze aankomst op het landgoed
in een klassieke oldtimer al voor me.
we waren beiden meteen verkocht.

wettelijk huwelijk en
kerkelijke inzegening
“Als ik eraan terugdenk, hadden we eigenlijk
nogal wat wensen. Niels en ik wilden allebei voor
de kerk trouwen. We zagen het niet zitten om
twee huwelijksdata te hebben.” Het kwam het
paar dus goed uit dat Château St. Gerlach een
officiële trouwlocatie is. In het bijzijn van hun
naaste familie en getuigen gaven ze elkaar in de
huiselijke sfeer van de Karel de Stoute salon het
ja-woord.

“Tussen het wettelijk en kerkelijk huwelijk
hebben we op het terras van het kasteel met
onze familie getoost. Ik herinner me de heerlijke
sandwiches, maar ook mijn zenuwen voor het
kerkelijk huwelijk.” In lijn met de wens om intiem
af te wisselen met groots vieren, waren voor het
kerkelijk huwelijk al hun vrienden uitgenodigd.
“Ik zal het moment nooit vergeten dat ik aan de
arm van mijn vader de St. Gerlachuskerk
binnenkwam, al onze gasten omkeken en ik
Niels bij het altaar zag staan.”

Ik zal het moment nooit vergeten
dat ik aan de arm van mijn vader
de st. gerlachuskerk binnenkwam.

leve het bruidspaar!

Intiem diner en groots feest

Terwijl de gasten zich na de kerkelijke huwelijksvoltrekking op het terras verzamelen voor de
bruidstaart, kiezen Charlotte en Niels voor een
moment samen. Een moment dat ze tevens
gebruiken om foto’s te maken op het landgoed
en in het kasteel. Na het aansnijden van de
taart, toosten de gasten op het paar. Als alle
felicitaties in ontvangst zijn genomen, frist het
bruidspaar zich op in hun bruidssuite.

Met veertig familieleden en vrienden dineren
ze aan stijlvol gedekte tafels in het kasteel.
Niels vertelt: “We hebben bewust gekozen om
gelaagdheid aan te brengen in de gastenlijst.
Zo hebben we tijd kunnen besteden aan onze
meest geliefden, maar ook grootschalig kunnen
vieren met al onze vrienden. En dat is gelukt.

met familieleden en vrienden dineren
aan stijlvol gedekte tafels in het kasteel.

Vanaf het moment dat de band in het St. Gerlach
Paviljoen begon te spelen, het moment van onze
openingsdans, heeft de dansvloer volgestaan.
Ook het advies om het diner te laten overgaan
in het feest door het nagerecht in de vorm van
zoete hapjes te serveren terwijl de muziek klonk,
werkte goed.”

groots geluk
“Ik kan onze dag nog steeds niet in volledigheid
omschrijven. Het geluk zit ‘m in zoveel dingen.

Van de gerechten die gemaakt zijn met producten
van het landgoed zelf tot de gasten die het aan
niets heeft ontbroken en het ’s ochtends samen
wakker worden in de sprookjesachtige Toren
Suite. Bij het ontbijt op het terras hebben
Niels en ik de dag vanaf het eerste moment,
de aankomst met de oldtimer op de lange
oprijlaan, tot in detail opnieuw beleefd.
Ik had nooit durven dromen dat de dag
zo onvergetelijk zou zijn.” u

Ik kan de dag nog steeds niet
in volledigheid omschrijven.
het geluk zit ’m in zoveel dingen.
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114 hotelkamers, -suites en
-appartementen
Hotelbar met lounge
Restaurant Les Salons
Burgemeester Quicx, Coffee & More
15 vergader- en banketzalen
(tot 730 personen)
Exclusief af te huren
Spa & Wellness St. Gerlach
Indoor Romeins zwembad met
sauna en Turks stoombad
Omgeven door park met kruidenen groentetuin, wijn- en boomgaard.
Gratis wifi
Gratis parkeergelegenheid
(inclusief 7 busparkeerplaatsen)
Oplaadpunten voor elektrische auto’s
Helikopterlandingsplaats
St. Gerlachuskerk met museum
& schatkamer
‘At your fingertips’ – Instant
messaging service

zalenoverzicht
De Selys de Fanson

90

60

Karel de Stoute

45

28

40

Smirna salon

26

18

30

Philibertzaal

245

160

325

Tuinpaviljoen

265

160

325

Via Belgica 1

220

200

325

Via Belgica 2

220

180

300

Via Belgica 1 + 2

440

400

700

Johanna van Brabant salon

50

20

30

Via Belgica 1 + 2 + Johanna van Brabant salon

490

420

730

Foyer

85

-

100

Lobby

185

-

220

St. Gerlach Paviljoen

760

-

1000

Burgemeester Quicx, Coffee & More

125

50

100

-

-

1500

Exclusive use

100

Fotografie: Natalja fotografie, Etienne van Sloun, John Dummer e.a. | Vormgeving: www.crasborn.nl
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château neercanne

winselerhof

kruisherenhotel maastricht

joseph corneli allée 1, nl 6301 kk valkenburg a.d. geul
+31 (0)43 608 88 88
info@stgerlach.nl - www.stgerlach.nl

MIX & MATCH
Het authentieke karakter van elk van de huizen
van Oostwegel Collection en de centrale ligging
ten opzichte van elkaar maakt het mogelijk om
veelzijdig te combineren. De variaties zijn
talrijk. Of het nu gaat om een feest bij Château
Neercanne gecombineerd met een overnachting in de designomgeving van het Kruisherenhotel Maastricht of een wisselwerking tussen
Château St. Gerlach met Winselerhof, een
inspirerende omgeving, vakmanschap en
gastvrijheid vormen de gemeenschappelijke
deler. Bij het combineren van onze huizen
zorgen wij voor een optimale afstemming.

www.oostwegelcollection.nl

