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PODIUM OF SURPRISE



een verrassende locatie

Château Neercanne ligt op één van 
de mooiste plekken van Nederland. 
Een bijzondere omgeving tussen de 
wijngaarden op de grens met België. 
Het hoogste terras, grenzend aan het 
terrassenkasteel zelf, biedt een 
adembenemend uitzicht over de 
historische baroktuinen en het 
groene Jekerdal. Hier heeft men het 
gevoel op een podium te staan. Een 
uniek podium voor een onvergetelijke 
huwelijksdag.

De mogelijkheden van Château 
Neercanne zijn veelvuldig en veelzij-
dig. Een verrassende locatie voor een 
intiem huwelijk tot groot feest. De 
verschillende salons in het château, 
waar ook het door Michelin met ster 
bekroonde restaurant huist, de 
aaneengeschakelde mogelijkheden 
van de mergelgrotten, de sfeervolle 
wijnkelder, de huiselijke ambiance 
van l’Auberge en het romantische 
terras met Torentje de Gulden 
verleiden tot oneindig combineren 
op hoog culinair niveau. Een unieke 
locatie die zich leent voor een 
onvergetelijke huwelijksdag van cere-
monie tot lunch, receptie, borrel, 
diner en feest of enkele delen 
daarvan.

Château Neercanne is door de 
gemeente Maastricht aangewezen 
als officiële trouwlocatie. Het 
voltrekken van het wettelijk huwelijk 
is exclusief voorbehouden aan 
bruidsparen die hun huwelijk met 
een receptie, diner of trouwfeest bij 
Château Neercanne vieren.

Het is mogelijk om Château Neercanne 
exclusief af te huren. Indien een 
overnachting gewenst is, bieden 
wij aantrekkelijke overnachtings- 
tarieven bij onze collega’s van het 
Kruisherenhotel Maastricht en 
Château St. Gerlach. Château 
Neercanne beschikt zelf niet over 
hotelfaciliteiten.

Het team van Château Neercanne 
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.





het was hun droom om te trouwen in het buitenland.  

toch besloten de van origine spaanse marta en de in limburg 

getogen tim om het dichter bij huis te zoeken.  

ze zagen hun huwelijksdag als een kans om de vrienden en familie 

van marta ook iets van nederland te laten zien.  

het monumentale château neercanne met het adembenemende 

uitzicht sloot aan bij het gewenste buitenlandgevoel.

HET GEVOEL IN HET
BUITENLAND TE ZIJN

m a r t a  &  t i m



“Al snel wisten we dat we de hele dag op één 
locatie wilden vieren. Van de huwelijksvoltrek-
king tot en met het feest. De veelzijdige moge-
lijkheden van Château Neercanne spraken ons 
meteen aan,” vertelt Marta met het fotoboek 
van haar huwelijksdag op schoot. Ze vervolgt: 
“We waren allebei meteen verliefd op de 
omgeving. Alleen al vanwege het buitenland- 

gevoel. Tim vond het bovendien een pre dat ze 
op Château Neercanne veel ervaring hebben 
met internationale gasten.” Tim voegt toe: 
“Uiteindelijk wil je op je huwelijksdag samen 
genieten en je niet druk hoeven maken of 
iedereen het naar z’n zin heeft. Dat is gelukt.  
Het team heeft echt omgezien naar ons en onze 
gasten. Het was zo’n mooie dag!” 

de veelzijdige mogelijkheden van château 
neercanne spraken ons meteen aan.







podium of surprise
Via de trappen van de baroktuinen maken de 
gasten hun stijlvolle entree naar het monumen-
tale terrassenkasteel; naar het terras als Podium 
of Surprise van een onvergetelijke huwelijksdag. 
Een dag die begint met de officiële huwelijks- 
ceremonie door een ambtenaar van de gemeen-
te in een klassieke salon in het château.

leve het bruidspaar!
Het is mooi weer. Op het terras met adembene-
mend uitzicht over de baroktuinen en het 
Jekerdal toost het bruidspaar samen met hun 
gasten op het leven en de liefde. Terwijl de 
gasten nagenieten, neemt de fotograaf het 
bruidspaar mee naar de meest fotogenieke 
plekjes in en om het authentieke kasteel. 

de fotograaf neemt het bruidspaar mee naar de 
meest fotogenieke plekjes in en om het kasteel.



Ondertussen begeven de gasten zich langzaam 
richting de in de mergelgrotten gelegen wijnkel-
der voor het aansnijden van de bruidstaart.

bruidstaart
“We hebben overwogen om de wijnkelder te 
gebruiken als officiële locatie voor het geven van 
het ja-woord. Cor van Château Neercanne stelde 
voor om hier de bruidstaart te serveren. 

Eigenlijk viel de dag op dat moment als een 
puzzel in elkaar. Trouwen tussen de geschiedrijke 
muren van het kasteel, het toosten op het terras 
en dan de wijnkelder als verrassingselement. 
Nadat Tim en ik de taart hadden aangesneden, 
nam het team van Château Neercanne het van 
ons over. Het meedenken en uit handen nemen 
begrijpen ze echt heel goed.”

trouwen tussen de geschiedrijke muren  
van het kasteel, het toosten op het terras  
en dan de wijnkelder als verrassingselement.





diner en feest
Het huwelijksdiner met vrienden en familie vindt 
plaats in Carrière Poswick. Deze verrassende 
zaal in de mergelgrot biedt verschillende 
mogelijkheden. Het bruidspaar kiest voor een 
combinatie van sit-down dinner en buffet. 
In ongedwongen sfeer genieten ze van de 
speeches en eten op hoog culinair niveau.  
Na het diner wacht de tweede zaal in de 
mergelgrot. De zaal is omgetoverd tot 
swingend toneel voor het huwelijksfeest. 

De openingsdans is het teken voor de dj dat 
het feest echt mag beginnen. Cocktails en 
fingerfood zorgen dat het de gasten van het 
bruidspaar aan niets ontbreekt.

de huwelijksnacht
De gasten zwaaien het bruidspaar uit. In een 
luxe bruidssuite van het nabij gelegen Kruis-
herenhotel Maastricht genieten zij na van een 
onvergetelijke dag. Even later vertrekken ook 
de buitenlandse gasten per shuttle naar het 
5-sterrendesignhotel voor een heerlijke nacht-
rust in een speciaal voor het Kruisherenhotel 
Maastricht ontworpen designbed. u

de openingsdans is het teken voor  
de dj dat het feest echt mag beginnen.  
een geweldig moment.



de openingsdans is het teken voor  
de dj dat het feest echt mag beginnen.  
een geweldig moment.

kruisherenhotel maastricht kruisherenhotel maastricht



facts & figures

u  À-la-carte Restaurant Château 
 Neercanne, Franse keuken 
 (1 Michelinster)
u  Lunchrestaurant l’Auberge 
 (Bib Gourmand)
u  5 vergader- en banketzalen 
 (tot 250 personen)
u  Exclusief af te huren en uit te 
 breiden met paviljoens
u  Privé-torentje ‘De Gulden’
u  Wijnkelder in grotten
u  Kasteelterras en binnenplaats 
 met terras
u  Wijngaard
u  Baroktuinen (UNESCO-project)
u  Gratis wifi
u  Gratis parkeergelegenheid
u  ‘At your fingertips’ – Instant 
 messaging service

zalenoverzicht

Baron von Dopff 50 30 30

Tsaar Peter de Grote 48 80 150

Carrière Poswick 155 150 180

Orangerie 55 60 70

Carrière Poswick & Orangerie 210 210 250

De Gulden 18 8 -

Restaurant Château Neercanne 120 85 130

l’Auberge 60 45 80

Exclusive use - - 1000
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kruisherenhotel maastricht

winselerhof

château st. gerlach

cannerweg 800, nl 6213 nd maastricht

+31 (0)43 325 13 59
info@neercanne.nl  -  www.neercanne.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 overnach-
ting in de designomgeving van het Kruisheren-
hotel 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

mailto:info@neercanne.nl
http://www.neercanne.nl
http://www.oostwegelcollection.nl

