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Pillows Charme Hotel Château De Raay, Limburg

voor ieder moment de perfecte setting

EEN DROOMLOCATIE OM TE TROUWEN

Een idyllische locatie

Pillows Château De Raay in Baarlo in Limburg 

heeft de perfecte setting voor iedere bruiloft. 

Van onvergetelijke trouwceremonies tot 

recepties, buiten met uitzicht op de vijver 

en tuin of in ons sfeervolle château. Allemaal 

even sereen en romantisch.

Van intiem samenkomen tot 

fenomenaal uitpakken

Of je de liefde nu wilt vieren met een intiem 

gezelschap of juist wilt uitpakken, bij Pilows 

Hotels in Limburg is alles mogelijk. We 

hebben ruimte voor 250 gasten en hebben 

voor ieder moment de perfecte ruimte. Ons 

hotel is ook exclusief af te huren.

- Oude kapel: perfect voor een ceremonie 

   tot 150 personen

- Balzaal: een indrukwekkende plek met 

   ruimte voor 250 gasten

- Salons: elegant en intiem tot 80 personen

- Restaurant: voor een ultieme feestavond 

   met cocktailbar, dj-booth of liveband tot 

   250 gasten

Borrels, diner, lunch: een culinaire 

verwennerij

Laat je culinair verwennen tijdens een lunch, 

diner, borrel, afternoon tea of feestelijke 

bites. Geniet samen van pure en eigentijdse 

gerechten, bereid met zoveel mogelijk 

ingrediënten en kruiden uit eigen tuin.

Van een intiem familiediner tot een walking 

dinner, zomerse barbecue tot een groots 

feest. Onze chef en zijn team creëren altijd 

een speciaal arrangement volledig naar wens. 

Overnachten in de Pillows Bruidssuite

Bovenaan een privétrap achter de oude 

kapel bevindt zich de bruidssuite van Pillows 

Château De Raay. Deze romantische suite 

heeft uitzicht over het landgoed en is van alle 

comfort voorzien. Ook gasten zijn van harte 

welkom in één van de 50 sfeervolle kamers en 

suites.

Een bruiloft die het waard is

- 30 daggasten en 100 avondgasten

- Inclusief ceremonie

- Met toast, borrel, diner

- Een compleet verzorgde feestavond

- Overnachting in de bruidssuite 

Totaal vanaf 7400,-

Beloof elkaar eeuwige trouw op het 

romantische landgoed van Pillows Charme 

Hotel Château De Raay. Ons historisch 

kasteel is omringd door natuur en heeft 

het perfecte decor om de liefde te vieren. 

Van culinaire gerechten, tot toasts uit onze 

uitgebreide wijncollectie en de perfecte 

setting voor ieder speciaal moment.

Het team van Pillows Hotels in Limburg 

verstaat de kunst om alle zorgen uit handen 

te nemen, zodat jullie volledig op kunnen 

gaan in de dag. Alles volledig naar wens voor 

jullie once in a lifetime experience. Maak een 

afspraak om te bespreken hoe we de mooiste 

dag van jullie leven vorm kunnen geven.

“We hebben een prachtige bruiloft gehad bij 

Pillows Château De Raay! Alles was perfect en 

heel professioneel verzorgd.Het is precies de dag 

geworden die we voor ogen hadden. Het is een 

supermooi hotel, waar je volledig met je gasten 

in de watten wordt gelegd.” (november 2020, 

Van Nieuwenhoven)
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