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VAN INGETOGEN TOT UITBUNDIG, VAN INTIEM
TOT GROOTS, GRAND HOTEL AMRÂTH KURHAUS
IS DÉ PLEK BIJ UITSTEK VOOR HET GEVEN VAN HET

JAWOORD.
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Het historische hotel dateert uit 1885 en heeft verschillende

uw trouwdag de mooiste dag van uw leven te maken.

schitterende zalen met het mooiste uitzicht van Nederland.

Elke zaal heeft zijn eigen charme. Zo beschikken enkele zalen

Authentiek, sfeervol en toch modern voor 10 tot 1.500 gasten.

over een aangrenzend terras met het geweldige uitzicht op

Hef het glas op deze bijzondere dag tijdens ondergaande

de Noordzee of ervaar de historie in onze stijlvolle ruimtes.

zon op ons terras, geniet van een heerlijk huwelijksdiner in

Daarnaast beschikt het Kurhaus over 265 moderne kamers,

een van onze sfeervolle zalen en sluit de avond af tot in de

voorzien van 5-sterren faciliteiten om uw verblijf en dat van uw

late uurtjes met een spetterende feestavond. U zult verrast

gasten onvergetelijk te maken. Geniet van de zee, de sfeer, de

zijn door de vele mogelijkheden, met de geruststelling dat

stijl, de culinaire genoegens en alles wat Grand Hotel Amrâth

u voor alles terecht kunt op één adres en met voortreffelijke

Kurhaus u nog meer te bieden heeft.

catering. We hebben een uitgebreid netwerk opgebouwd van
professionele en betrouwbare partners die kunnen helpen om

Ervaar de grandeur van Grand Hotel Amrâth Kurhaus.

SERRE

OFFICIËLE TROUWLOCATIE
Het Kurhaus is een officiële trouwlocatie en beschikt
over 7 prachtige zalen die in stijl bijdragen aan de
plechtigheid.
De zalen zijn romantisch en chic tegelijk. De geslepen
spiegels en de kristallen kroonluchters zorgen in de
Spiegelzaal voor een glinsterend lichteffect dat het
bruidspaar zal laten stralen. Ook de Cor Ruyszaal is
sprookjesachtig mooi. Het heeft een rijkversierd plafond, prachtige kroonluchters en twee liefdevolle portretten boven een authentieke schouw. Of trouwt u liever
met een prachtig uitzicht op zee in onze Serre of buiten
op het terras? Alles is mogelijk.
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RECEPTIE
Tijdens de receptie laat u zich met uw huwelijk
feliciteren. Hoe u dit het liefste doet, is natuurlijk
geheel aan u.
U kunt op onze galerij terecht met uitzicht op de
Kurzaal waar uw gasten aan statafels worden
ontvangen met champagne en lekkere hapjes. U
kunt ook kiezen voor een lunch of high tea waarbij
er in rustige sfeer gelegenheid is tot het houden
van toespraken. Bij mooi weer openen wij natuurlijk ons terras voor u.
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KURZAAL

HUWELIJKSDINER
Voor het diner bieden wij u ook diverse mogelijkheden. Wilt
u een overdadig buffet of juist een meergangen-menu? Wij
helpen u bij het creëren van een heerlijk menu, gaan voor
u op zoek naar de mooiste bloemen en regelen de perfecte
decoratie.
U kunt ook kiezen voor restaurant Waves at the Kurhaus
waar u binnen en buiten kunt genieten van de Noordzee. U
biedt uw gasten de mooiste zonsondergang die men zich
kan voorstellen. Dat lijkt ons een prachtig begin van uw
huwelijksverbintenis.

KURZAAL

FEEST
Houdt u de plechtigheid op een andere locatie maar wilt u bij
ons het feest organiseren? Dan rollen wij de rode loper voor
u uit. Bij ons is in principe alles mogelijk. Een chic gala komt
het beste tot zijn recht in onze overweldigende Kurzaal terwijl
een knallende party met een dj beter past in onze Jacob
Pronkzaal. Wij denken graag met u mee over de muziek, de
aankleding en de catering. Droom alvast van uw ultieme feest,
ons ervaren team staat geheel tot uw beschikking.
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KURZAAL

OVERNACHTEN

HONEYMOON
ARRANGEMENT
Aan het eind van zo’n spannende dag is het heerlijk relaxen

• Luxe kamer of suite met zeezicht en eigen balkon

in een van onze suites. Deze suites beschikken over luxueuze

• Ontwaak met een uitgebreid roomservice ontbijt

faciliteiten zoals een inloopkast, whirlpool en privé balkon met

• Het Kurhaus zorgt voor een prachtig boeket,

uitzicht op zee. Terwijl het bad volloopt, kijkt u terug op een
geweldige huwelijksdag.

champagne en een zoete verrassing
• Late check out
• Gebruik van alle spa faciliteiten in de Kurhaus

Ook voor uw gasten reserveren wij natuurlijk graag een
kamer!

Spa & Beauty
• Valet parking

© Jacob van Rozelaar Fotografie

SPIEGELZAAL
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INSPIRATIE
Misschien heeft al een goed beeld over hoe uw ultieme
droomdag eruit ziet. Of bent u juist op zoek naar inspiratie?
Kom gerust langs om samen naar alle mogelijkheden te
kijken. Hierbij al wat mooie beelden van bruidsparen die u
voor zijn gegaan.

DELICIOUS SWEETNESS
PATISSERIE | MACARONS
VAN DER MAAREL
EVENTSTYLING

M&M PURE FLOWERS

GEMEENTE DEN HAAG
TROUWAMBTENAREN
JACOB VAN ROZELAAR
FOTOGRAFIE
STARSHOW
ENTERTAINMENT

KURHAUS WEDDING

AT THE SEA ARRANGEMENTEN
KURHAUS
CEREMONY
• Stijlvol ontvangst met koffie en thee en 		
gepersonaliseerde macarons

KURHAUS
LUXURY WEDDING
• Stijlvol ontvangst met koffie en thee en 		
gepersonaliseerde macarons

• Huwelijksvoltrekking in een van onze mooie zalen

• Huwelijksvoltrekking in een van onze mooie zalen

• Receptie inclusief feestelijk champagne ontvangst,

• Receptie inclusief feestelijk champagne ontvangst,

Hollands assortiment dranken en luxe hapjes
• Uw bruidstaart naar keuze

drank assortiment naar keuze en luxe hapjes
• Uw bruidstaart naar keuze
• Spetterende feestavond met drank assortiment
naar keuze en mooi verzorgde late night snacks

THE GRAND KURHAUS
WEDDING EXPERIENCE
• Stijlvol ontvangst met koffie en thee en 		
gepersonaliseerde macarons
• Huwelijksvoltrekking in een van onze mooie zalen
• Receptie inclusief feestelijk champagne ontvangst,
drank assortiment naar keuze en luxe hapjes
• Uw bruidstaart naar keuze
• Geheel drie gangen diner of walking dinner
waarbij wij een keur aan kleine amusegerechten
serveren inclusief drankarrangement
• Spetterende feestavond met drank assortiment
naar keuze en mooi verzorgde late night snacks
• All night champagnebar

ARRANGEMENTEN
ZIJN VANAF € 76,PER PERSOON.
Uw arrangement is nog uit te breiden met
onder andere: photobooth, extra gangen
diner, bijzondere aankleding, confettikanon, lakeien en
chocoladetoren.
Ons team van Meeting & Events adviseert u graag over
de vele mogelijkheden. Voor meer informatie of het opvragen van een offerte neem HIER direct contact op.

KURHAUS
SPA & BEAUTY
Laat uzelf verwennen, u heeft het verdiend. Kom tot rust in
onze Kurhaus Spa & Beauty met een binnenzwembad met
loungestoelen en terras. In de spa geniet u van een Finse
sauna, infrarood-warmtecabine, stoombad, cool-off en
neveldouche.
Samen genieten van een massage of facial? Dat kan in onze
duobehandelkamer! Ook aan de handen en voeten is gedacht;
die verdienen hun aandacht in onze manicure- en
pedicuresalon.

KURHAUS SPA

BRUIDS-

ARRANGEMENTEN
MANICURE
DE LUXE € 52,50
Wilt u zich geen zorgen maken over uw nagellak?
Dan bevelen wij de GelColor van O.P.I. aan. Zonder dat
de natuurlijke nagel beschadigd wordt, blijven deze
kleuren 2 weken glanzend zitten.
• Manicure de luxe inclusief GelColor van O.P.I.
Duur: 65 minuten

BRUIDSMAKE-UP
€ 150,Bruidsmake-up is onmisbaar op uw mooiste dag.
Onze gekwalificeerde spa-medewerkers kiezen samen
met u de make up en adviseren u hoe u kunt stralen
op uw trouwdag.
• Try out : Advies en kleurbepaling inclusief materiaal
van kwalitatieve merken als Anastasia en Karaja.
Duur: 2 uur
• Op uw trouwdag bruidsmake-up en lipgloss to go.
Duur: 2 uur
Meerprijs extra persoon (exclusief try out) € 60,-

PEDICURE
DE LUXE € 52,50
• Pedicure de luxe inclusief GelColor van O.P.I.
Duur: 65 minuten

KURHAUS SPA

BRUIDS-

ARRANGEMENTEN

QUICK RELAX
FACIAL € 30,Geef uw gezicht de aandacht die het verdient met
onze Quick relax facial. Tijdens deze ontspannende

MASSAGE
VANAF € 40,-

gezichtsbehandeling worden de zenuwen in
het gezicht, nek en decolleté op zachte wijze

Laat vermoeide en gespannen spieren weer tot rust

gestimuleerd, waardoor spanningen verdwijnen,

komen en kies voor onze intense Release Massage.

de doorbloeding verbetert en afvalstoffen worden

Drukpuntmassage afgewisseld met krachtige

afgevoerd. Niet alleen komen gezicht en geest tot rust:

massagegrepen. Gevolgd door een ontspannende

ook uw uitstraling krijgt een oppepper.

bodycrème massage die je achterlaat met een zachte,

Na een half uur voelt de huid vol, stevig en zacht aan.

heerlijk geurende huid.

• Quick relax facial

• Release Massage 30 minuten € 40,-

Duur: 35 minuten

• Release Massage 45 minuten € 55,-

TOTAAL BRUIDSARRANGEMENT € 275,Bruidsmake-up, Manicure de luxe, Pedicure de luxe en Quick relax facial. Inclusief vrij gebruik van al onze spa
faciliteiten. Vrij gebruik van badjas, handdoeken, douchgel, shampoo, conditioner en scrubzout.

A WORLD OF LUXURY

BY THE SEA

GRAND HOTEL AMRÂTH KURHAUS | Gevers Deynootplein 30 | 2586 CK Den Haag |
+ 31 (0)70 416 2636 | info@amrathkurhaus.com | www.amrathkurhaus.com

