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Beloof elkaar eeuwige trouw op een 

dromerige plek aan het water bij Pillows 

Luxury Boutique Hotel Aan De IJssel in 

Deventer.

Kom samen met alle mensen die je liefhebt 

in ons romantische 19de-eeuwse pand. In de 

rustieke serre of op ons zonnige terras aan de 

rand van de IJssel rivier. Groots of intiem, bij 

Pillows Hotels in Deventer hebben jullie alles 

op één locatie.

Het team van Pillows Hotels in Deventer 

verstaat de kunst om al jullie wensen te 

vertalen naar een bruiloft op maat. Maak een 

afspraak om te bespreken hoe we de mooiste 

dag van jullie leven vorm kunnen geven.

“Onze trouwdag was met een klein gezelschap 

met onze directe familie. Wij hebben hier 

samen een hele mooie en bijzondere dag gehad 

en hebben alleen maar heel positieve reacties 

gekregen van onze familie. De kamers en 

uitzicht zijn super, vooral met uitzicht op de 

IJssel en hartje Deventer. Het personeel is super 

empathisch, enthousiast en heeft alles op en 

top verzorgd. Wij kunnen om eerlijk te zijn wel 

een heel boekwerk schrijven van complimenten, 

want het heeft ons overdonderd. Bedankt dat 

jullie ons zo’n mooie fantastische dag hebben 

bezorgd. Een echte aanrader voor een perfecte 

locatie.”

(Vincent & Jorgen, 2019)

TROUWEN AAN HET 

WATER BIJ PILLOWS 

HOTELS IN DEVENTER

Een idyllische locatie

Pillows Luxury Boutique Hotel Aan De 

IJssel heeft de perfecte setting voor iedere 

bruiloft. Van onvergetelijke trouwceremonies 

tot recepties, buiten met uitzicht op de 

historische skyline van Deventer of binnen in 

ons romantisch versierde neoklassieke pand. 

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 Deventer is alles mogelijk. We 

hebben ruimte voor 250 gasten en hebben 

verschillende ruimtes. Ons hotel is ook 

exclusief af te huren.

 

- Grand Salon: perfect voor een ceremonie 

tot 80 personen

- Serre: een sfeervolle ruimte voor een 

   intiem diner met 25 personen

- IJssel Restaurant: voor wie een ultieme 

  feestavond wilt met een cocktailbar, 

  dj-booth of liveband tot 140 gasten

Borrels, diner, lunch: een culinaire 

verwennerij

Proef Dutch Cuisine zoals dat hoort te zijn, 

met de heerlijkste lokale producten van het 

seizoen. Laat je culinair verwennen tijdens 

een lunch, diner, borrel, afternoon tea of 

feestelijke bites. Onze chef en zijn team 

creëren een speciaal arrangement volledig 

naar wens.

 Van een intiem familiediner tot een zomerse 

barbecue, walking dinner of grootse receptie: 

het wordt hoe dan ook genieten van heerlijke 

gerechten, fijn gezelschap en een prachtig 

uitzicht.

Overnachten in de Pillows Bruidssuite

Geniet samen na van deze bijzondere dag in 

de bruidssuite van Pillows Hotels in Deventer. 

Ook gasten zijn van harte welkom in één van 

de 29 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 8900,-

Van mei tot en met september verwelkomen we 

bruiloften met een waarde van minimaal 8500,-
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Pillows Luxury Boutique Hotel Aan De IJssel, Deventer

Trouwen met het mooiste uitzicht van Overijssel

EEN DROOMLOCATIE OM TE TROUWEN


