Hotel Restaurant De Wapser Herberg ligt in het prachtige natuurgebied Het Drents Friese Wold,
aan de rand van het dorpje Wapse, en biedt een oase van rust
Het hotel restaurant is uitgebreid met een multifunctionele ruimte, die gebruikt kan worden voor ontbijt tot diner, maar ook uitermate geschikt is
voor feesten. Deze nieuwe entourage– grenzend aan het serrerestaurant en terras – staat garant voor inspirerende en ongedwongen bijeenkomsten.
Grote delen van de gevel bestaan uit glas, waardoor vrij zicht op de vijverpartij met klaterende waterval en achterliggende tuin is verkregen.
Er is een royale, goed verlichte parkeerplaats.
Plan uw feest in het mooie Drenthe!
Het hotel restaurant heeft veel te bieden om ontspannen samen te zijn met u en uw familie en kennissen. Om uw verblijf in ons hotel zo aangenaam
mogelijk te laten verlopen, staan we voor u klaar om u op gastvrije wijze service te verlenen. Wenst u een familiefeest met persoonlijke invulling?
Wij denken graag mee in een speciaal programma en maken een offerte op maat.
Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

Receptie- en Bruiloft arrangement
20:00-24:00 uur

 Ontvangst met diverse koffie en thee met diverse gebaksmogelijkheden of champagne / cocktail
 Vrij drinken (Hollands assortiment).
 5 x koud/warm bittergarnituur
 Ter afsluiting een kopje koffie/thee met………. (eigen invulling)
 Kies uw tapbier
 Muziek naar keuze
 Leuk fotoboekje die wij u als cadeau aanbieden
 evt beamer, scherm en prof microfoon aanwezig
Wat ook mogelijk is:
Verse bloemen op tafel
Slingers en vlaggetjes, ballonnen
Tafelaankleding (kleur) of linnen
Thema bijvoorbeeld:
 Sara of abraham
 65 jaar
 Huwelijk

3,50 p.s
5,00
7,50
15,00

Er wordt geen zaalhuur gerekend en een romantische hotelkamer staat 1 nacht gratis ter beschikking voor het bruidspaar.
Ook kunt u mooie foto’s maken in onze schitterende tuin of zaal.
In de maanden jan-mrt en okt-24 dec bieden wij uw gasten, die van ver komen ,een hotel overnachting aan voor 1 euro excl. ontbijt aan.
Voor andere wensen voor of invullingen voor de mooiste dag van uw leven: bij ons zijn al uw wensen bespreekbaar.

25,00 p.p.

