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Juliana’s
voor uw mooiste herinnering 

Uw mooiste herinnering beleeft u bij Juliana’s  

Juliana’s is gelegen in de kustplaats Julianadorp aan Zee, in de 
Kop van Noord-Holland. Met het adembenemende uitzicht op 
het water van de driving range on water, is Juliana’s dé unieke 
trouwlocatie. 

Trots zijn wij om u kennis te kunnen laten maken met onze Best 
Wedding Deal! Wij hebben een prachtig arrangement samen-
gesteld, zodat u compleet ontzorgd uw bruiloft kunt beleven. 

Ons enthousiaste team staat voor u klaar en denkt graag met u 
mee. Zo maken we, met oog voor detail, een overgetelijke dag 
vol mooie herinneringen. 



Best Wedding Deal Juliana’s

Inhoud Best Wedding Deal

  Ceremonieopstelling
 Geluid ceremonie
  Toast met prosecco
  Serveerkosten bruidstaart
  Drie-gangen keuze menu
  All-in feestarrangement

Programma

16:00  Ceremonie
17:00  Toast met prosecco
18:00  Drie-gangen diner in de serre
20:00  All-in feestavond
00:00  Einde van de avond

De Best Wedding Deal voor het laagseizoen bij Juliana’s is een pakket voor uw bruiloft. De 
bruiloft vindt plaats op een maandag/dinsdag/woensdag/donderdag in de periode van oktober 
tot en met februari buiten Nederlandse schoolvakanties. Ons enthousiaste team staat voor u klaar 
om van uw bruiloft een onvergetelijke herinnering te maken. 

De prijs is gebaseerd op een bruiloft van 30 daggasten en 100 avondgasten (beide inclusief bruidspaar). 
Extra’s zijn in overleg mogelijk. Prijs per extra daggast €65,00, prijs per extra avondgast €29,50.
De totaalprijs is inclusief bediening, locatiekosten, basisinrichting en BTW. Het totaalbedrag is exclusief de 
gemeentelijke heffingen, leges voor de huwelijksvoltrekking en kosten niet benoemd in het arrangement. 

€4.500,00
nu voor 

€3.800,00

www.kimfotografeert.nl



Programma daggasten

Ceremonie
Geef jullie ja-woord op het terras of in de 

zalen van Juliana’s in het 
samenzijn van uw familie, vrienden en 

kennissen. 

Ceremonie-opstelling
Geluid ceremonie

Toast
De toast is dé mogelijkheid voor uw 

naasten om u te feliciteren, in het 
gastenboek te schrijven en rustig na te 

praten over het ja-woord. 

Toast met prosecco
Serveerkosten bruidstaart 

Diner
In ons sfeervolle restaurant verwent 

onze Chef en zijn brigade u en uw gasten 
graag met eerlijke producten en verras-

sende culinaire combinaties. 

Drie-gangen keuze menu



Programma feestgasten

Feestavond
Het all-in feestavond arrangement is een pakket voor een vier uur durende feest-
avond met hapjes en drankjes in de zalen van Juliana’s. Het all-in pakket omvat de 
afkoop van drank (frisdrank, huiswijn, Heineken tapbier en binnenlands gedistilleerd), 
hapjes op tafel zoals groentechips en tortillachips met guacamole en het uitserveren 
van diverse warme en koude hapjes gedurende de feestavond. Bij de hapjes kunt u 
bijvoorbeeld denken aan wraps met kip, serranoham en zalm, yakitorispiesjes, bitter-
ballen en bittergarnituur. Ter afsluiting wordt er een puntzakje friet geserveerd.

4 uur afkoop drank
Hapjes op tafel

uitserveren van diverse warme en koude hapjes
afsluiting met puntzakje friet

www.kimfotografeert.nl



Extra laagseizoen deal

Speciaal voor de Best Wedding Deal biedt vakantiepark Landal Beach Resort Ooghduyne 
een extra laagseizoen deal aan voor de recentelijk opgeleverde groepsverblijven. Juliana's 
is gelegen op het vakantiepark. Bruidsparen die gebruik maken van de Best Wedding Deal 
van Julianas's hebben de mogelijkheid om hun daggasten extra voordelig overnachting aan te 
bieden op het vakantiepark. 

Landal Beach Resort Ooghduyne is een vakantie- en recreatiepark in Julianadorp aan Zee, 
gelegen in de Kop van Noord-Holland. De groepsaccommodaties zijn van alle gemakken voor-
zien zoals gratis Wi-Fi, een flatscreen tv, diverse badkamers met douche of ligbad en een apart 
toilet. In elke slaapkamers staan twee eenpersoonsbedden (boxsprings). 

€10,00 per persoon per overnachting
*Op basis van beschikbaarheid. Minimaal 10 personen. 



Juliana’s
voor uw mooiste herinnering 

Ooghduyne 1 - 1787 PS Julianadorp aan Zee | Tel: 0223-640105 | sales@ooghduyne.com
www.ooghduyne.com

Geldig op basis van beschikbaarheid. Vraag naar de voorwaarden. 
Prijswijzigingen en typefouten onder voorbehoud.


