magisch decor voor uw evenement
diner • presentatie • festival • bijeenkomst • viering
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welkom
Op de plek waar voorheen de koninklijke familie grootheden van over de hele wereld ontving, kunt u nu zelf uw
gasten ontvangen voor een exclusief en memorabel evenement.
EEN PLEK MET HISTORIE
In 1650 werd het middelste deel van het huidige paleis gebouwd als particulier buitenverblijf van de burgemeester
van Amsterdam. In 1815 kwam het vervolgens in handen van de latere koning Willem II en zijn Russische vrouw,
koningin Anna Paulowna. In die periode werden de twee zijvleugels aangebouwd en werd het een echt zomerpaleis. Ook daarna bleef de koninklijke familie het paleis gebruiken. Eerst als zomerverblijf en vanaf 1937 waren
prinses Juliana en prins Bernhard de vaste bewoners. Na hun overlijden in 2004, verloor het paleis zijn functie als
woon- en werkpaleis van de Oranjes.
EN EEN NIEUWE TOEKOMST
Sinds december 2017 zijn landgoed en Paleis Soestdijk weer in particuliere handen. Onder de titel ‘Made by
Holland’ gaan wij als nieuwe eigenaar, Paleis Soestdijk de komende jaren ontwikkelen tot een podium voor
innovatie en excellente prestaties van ondernemend Nederland aangevuld met horeca en overige publieksen verblijfsfuncties. De officiële ontvangstruimtes in het paleis, de Filmzaal, Watertoren, Koninklijke Stallen,
de Oranjerie en de prachtige tuin, bieden geweldige mogelijkheden voor alle soorten evenementen.
De mogelijkheden zijn hier eindeloos.
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het paleis
De monumentale paleiszalen
bieden het magisch decor
voor memorabele, besloten
bijeenkomsten.

Stuczaal
vestibule
witte eetzaal
parkterras
filmzaal

paleiszalen
Centraal in Nederland, middenin het Groene Hart,
biedt Paleis Soestdijk uitgebreide mogelijkheden

parkterras
Stuczaal

filmzaal

witte eetzaal

voor elk type evenement.
Paleis Soestdijk is buiten de reguliere openingstijden
beschikbaar voor verhuur.
In verband met de indeling van de ruimtes en de
logistieke consequenties daarvan, is het paleis in
principe alleen als geheel te huur.

stuczaal

Wij denken graag met u mee zodat wij een voorstel
op maat kunnen maken.

vestibule
witte eetzaal

vestibuLe
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DE STUCZAAL
Ooit de ontvangstkamer voor officiële
bezoeken is de Stuczaal, in het hart van het
paleis, zeer geschikt voor bijzondere diners,
ontvangsten of (product)presentaties.

DE VESTIBULE
De Vestibule is direct achter het bordes gelegen en sluit aan op de Stuczaal. Het marmer
in deze ruimte en het uitzicht op het bordes
en de voortuin, bepalen de sfeer in deze
ruimte. Een ideale locatie om in combinatie
met de Stuczaal in te zetten voor recepties
of diners.

DE WITTE EETZAAL
Ontworpen in de tijd van koning Willem II en
koningin Anna Paulowna, is dit de officiële
dinerzaal van het paleis. Met uitzicht op de
tuin en veel oorspronkelijke details is deze
ruimte dus vooral geschikt voor diners en
besloten ontvangsten.

Aantal personen:
receptie:
75
diner:
48
theater opstelling: 60

Aantal personen:
receptie:
25
diner:
15
theater opstelling: x

Aantal personen:
receptie:
80
diner:
50
theater opstelling: 70
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PARKTERRAS
Op zomerse dagen is dit de plek voor een
zonnige borrel. Met uitzicht op de vijver en
de prachtige tuin, ooit ontworpen door vader
en zoon Zocher en later Leonard Springer.

FILMZAAL
Een unieke ruimte in het soutterain, waar
alles herinnert aan het oorspronkelijk
gebruik. Ideaal voor lezingen en presentaties
in kleine setting.

Aantal personen:
receptie:
140
diner:
70
theater opstelling: x

Aantal personen:
receptie:
x
diner:
x
theater opstelling: 30

MAGISCH
De grote diversiteit aan bijzondere ruimtes,
zowel binnen als buiten het paleis, biedt
uitstekende mogelijkheden voor een veelheid aan evenementen.
Gezien de indeling van het paleis en de
daarbij behorende logistiek, kan het paleis
in principe alleen in zijn geheel gehuurd
worden. Wij denken graag met u mee en
maken indien gewenst een voorstel op maat.
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oranjerie

BILTHOVEN
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Biltseweg

park
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Amsterdamsestraatweg
N221

Bushalte

Ingang

BAARN

parade
paleistuin

oranjerie

watertoren

DE PALEISTUIN
Bijzondere en eeuwenoude bomen, heesters, rododendrons, schitterende doorkijkjes, rustieke laantjes
en waterpartijen zijn kenmerkend voor de tuin van het paleis. Een prachtig decor voor uiteenlopende
programma’s, memorabele evenementen en verrassende ontvangsten.
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BILTHOVEN

DE STALLEN - DE PARADE
De originele stallen van Paleis Soestdijk zijn
nu beschikbaar als evenementenlocatie.
Gelegen aan de overzijde van de Amsterdamsestraatweg is dit een verrassende en
informele plek voor besloten ontvangsten.

Biltseweg

BILTHOVEN

DE ORANJERIE
Daar waar ooit de planten overwinterden
heeft de Oranjerie, met uitzicht op het paleis
en de landschapstuin, nu een invulling als
restaurant. De plek om grotere groepen tot
maximaal 200 personen te ontvangen en te
borrelen of dineren op het zomerse terras.

Biltseweg

Biltseweg

BILTHOVEN

DE WATERTOREN
De Watertoren uit 1860, de oudste in zijn
soort die zowel de functie van watertoren
als windmolen vervulde, is de robuuste en
authentieke locatie voor staande recepties
of workshops.

Parkeerplaats

Parkeerplaats

Ingang

Ingang

SOEST
SOEST

Aantal personen:
receptie:
40
diner:
x
theater opstelling: x

Amsterdamsestraatweg
N221

Bushalte

SOEST

BAARN

Aantal personen:
receptie:
200
diner:
120
theater opstelling: 130

Amsterdamsestraatweg
N221

Bushalte

Amsterdamsestraatweg
N221

Bushalte

BAARN

BAARN

Aantal personen:
receptie:
50
diner:
25
theater opstelling: x
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inspiratie

MAGISCH DECOR

DINER

ONVERGETELIJKE AVOND

JUBILEUM

PRESENTATIES

FESTIVAL

BORREL

VIERING
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EXCLUSIEVE
RONDLEIDINGEN

RONDLEIDING
Een exclusieve rondleiding maakt een bezoek voor uw
gasten aan het paleis compleet. In groepen van maximaal 20
personen vertellen onze professionele gidsen u alle details
over deze historische locatie.

MULTIMEDIA TOUR
Wilt u liever dat uw gasten op eigen gelegenheid het
paleis kunnen ontdekken? Dan kunt u gebruik maken
van onze multimedia tour; bezoekers krijgen via een
koptelefoon en mini tablet toegang tot een zee aan
(achtergrond) informatie in foto’s, filmpjes en teksten.
Zo krijgen gasten dus echt informatie op maat.
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Faciliteiten &
voorzieningen

UW EIGEN PALEIS
Op momenten dat het paleis voor
publiek gesloten is, in de regel
is dat maandag t/m donderdag
en de overige dagen van de week
na 17 uur, zijn u en uw gasten
van harte welkom in het paleis
of de paleistuin.
Uiteraard behoort volledige uitkoop van het paleis en de tuin
ook tot de mogelijkheden.
Neem voor de mogelijkheden
contact met ons op zodat wij
met u mee kunnen denken en
een voorstel op maat kunnen
uitwerken.
De mogelijkheden zijn eindeloos.
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faciliteiten & voorzieningen
CATERING
Vineyard Catering zorgt voor uitstekend eten
en drinken tijdens uw evenement en is onze
vaste catering partner. Ook in restaurant
Oranjerie Soestdijk is Vineyard uw gastheer.
Kijk voor meer informatie op
www.vineyardcatering.nl/oranjerie-soestdijk.
AV/TECHNIEK
Een aantal vaste partners heeft eerder succesvol
onze audiovisuele en technische wensen vervuld.
Wij brengen u graag met hen in contact.
MEUBILAIR EN TENTEN
Indien gewenst kunnen wij u op weg helpen
met referenties voor geschikte leveranciers van
meubilair en tenten. Ook Vineyard Catering
kan hierin een rol vervullen. Restaurant
Oranjerie Soestdijk is uiteraard al ingericht.
BEVEILIGING
Ondanks dat het paleis uitstekend beveiligd is,
verdienen uw gasten mogelijk extra beveiliging.
Wij denken graag met u mee en introduceren
u waar nodig bij die partijen die kunnen
bijdragen aan een zorgeloos en geslaagd
evenement.
PROJECTBEGELEIDING
Afhankelijk van de omvang en intensiteit
van de organisatie van uw evenement,
berekenen wij extra begeleidingskosten.
Uiteraard informeren wij u daar tijdig over.
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Paleis Soestdijk

Amsterdamsestraatweg 1
3744 AA, Baarn

bereikbaarheid:

A1 - Afslag 10 Soest - N221 - 4 km
Amsterdam
Utrecht
Station Baarn

30 min met de auto
20 min met de auto
2 km

Biltseweg

BILTHOVEN

bereikbaarheid
& parkeren

Parkeerplaats

SOEST

BEREIKBAARHEID
Centraal in Nederland en middenin het Groene Hart. Paleis Soestdijk is uitstekend bereikbaar.

Amsterdamsestraatweg
N221

Bushalte

Ingang

BAARN

PARKEREN
Met in totaal 460 parkeerplaatsen in de directe nabijheid van het paleis, is ook de entree
van uw gasten meer dan comfortabel.
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specificaties
& Tarieven

SPECIFICATIES PER RUIMTE:

TARIEVEN PER DAG:
HET PALEIS

RUIMTE

RECEPTIE

DINER

THEATER

Stuczaal

75

Circa 48

60

Tot 40 personen, inclusief rondleiding door het paleis

€ 4.000,00

Vestibule

25

15

x

Vanaf 40 personen, inclusief rondleiding door het paleis*

€ 5.000,00

Stuczaal incl.
vestibule

100

x

x

Witte eetzaal

80

50

70

ORANJERIE SOESTDIJK

Parkterras

140

70

x

Tot 50 personen

€ 750,00

Vanaf 50 personen

€ 1.500,00

Exclusieve rondleiding door het paleis in combinatie met huur van de
Oranjerie (prijs per persoon)

€ 20,00

Speciaal arrangement in combinatie met exclusieve rondleiding van
17.00 - 19.00 uur (mogelijk op vrijdag, zaterdag en zondag)

€ 250,00

WATERTOREN

€ 750

PALEISTUIN

op aanvraag

STUCZAAL, VESTIBULE, WITTE EETZAAL, PARKTERRAS & FILMZAAL

HET PARK

Stallen

50

25

x

Oranjerie

200

120

130

Filmzaal

x

x

30

Watertoren

40

x

x

DE PARADE
DE STALLEN

€ 750.-

Prijzen zijn exclusief BTW
* Maximaal 300 personen tegelijk in het paleis
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COntact

Paleis Soestdijk

Amsterdamsestraatweg 1
3744 AA, Baarn
035 541 28 41
sales@paleissoestdijk.nl

www.paleissoestdijk.nl
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