
 

Midweek Vidaa Wedding 
 
Buiten de trouwbrochure biedt Vidaa ook verschillende trouwarrangementen voor u aan voor een 
wel heel aantrekkelijke prijs op maandag, dinsdag of woensdag. Vidaa organiseert het gehele jaar 
door huwelijken en wij denken graag met u mee om er een onvergetelijke dag van te maken. 

 
Vidaa Wedding arrangement I 
Het huwelijksfeest voor een intiem gezelschap 

Het All-in arrangement bestaat uit de trouwceremonie in de Buddha Tuin met aansluitend een taart 
met toostmoment op het eiland voor de traditionele Mongoolse Ger waarna het gezelschap de dag 
afsluit met een heerlijk 3-gangen diner inclusief één drankje per gang in restaurant ‘Het Wapen van 
Vidaa’. 

All-in prijs tot 20 gasten  € 1.750,00 
All-in prijs tot 25 gasten  € 1.975,00 
All-in prijs tot 30 gasten  € 2.195,00 
All-in prijs tot 40 gasten  € 2.655,00 

De tijden van het huwelijk zijn in overleg met het bruidspaar. 
Het All-in Vidaa Wedding arrangement I neemt ongeveer 5 uur in beslag 
 
Let op: het bruidspaar dient zelf de ambtenaar, de taart en eventueel bloemen te regelen. Uiteraard 
staan wij klaar om jullie te helpen waar nodig.  

 

 

  

 
 



 

Vidaa Wedding arrangement II 
‘The Festival Wedding’ 

Het All-in arrangement bestaat uit de trouwceremonie in de Buddha Tuin waarna een taart met 
toostmoment volgt! Aansluitend krijg het gezelschap de mogelijkheid om met elkaar foto’s te maken 
en te borrelen op ons bijzondere eiland waarna jullie de dag afsluiten met een BBQ met als toetje 
een ijskar inclusief muziek in festivalsferen. 

All-in prijs tot 30 gasten  € 2.750,00 
All-in prijs tot 40 gasten  € 3.395,00 
All-in prijs tot 50 gasten  € 3.950,00 
 
13:00 uur Ontvangst gasten 
13:30 uur Ceremonie 
14:15 uur Taart/Toost 
15:00 uur Foto/Borrel moment 
16:30 uur Start BBQ en muziek 
20:00 uur Eind 

Let op: het bruidspaar dient zelf de ambtenaar, de taart en eventueel bloemen te regelen. Uiteraard 
staan wij klaar om jullie te helpen waar nodig. 

 



 

Vidaa Wedding arrangement III 
Vier je gehele trouwfeest bij Vidaa 

Het All-in arrangement bestaat uit de trouwceremonie in de Buddha Tuin waarna een taart met 
toostmoment volgt! Aansluitend krijg het gezelschap de mogelijkheid om met elkaar foto’s te maken 
en te borrelen op ons bijzondere eiland. Na het borrelmoment op het eiland nemen wij het 
gezelschap mee naar het restaurant ‘Het Wapen van Vidaa’ voor een Walking Diner inclusief drankjes 
waarna wij de dag afsluiten met een knallend feest! 
 
All-in prijs tot 40 daggasten en 100 avondgasten  € 7.950,00 
All-in prijs tot 50 daggasten en 100 avondgasten  € 8.495,00 
All-in prijs tot 60 daggasten en 100 avondgasten  € 8.995,00 

14:00 uur Ontvangst gasten 
14:30 uur Ceremonie 
15:15 uur Taart/Toost 
16:00 uur Foto/Borrel moment 
17:30 uur Start Walking Diner 
20:30 uur Start feestavond 
24:00 uur Eind 

Let op: het bruidspaar dient zelf de ambtenaar, de taart en eventueel bloemen te regelen. Uiteraard 
staan wij klaar om jullie te helpen waar nodig. 



 

Vidaa Wedding arrangement IIII 
Trouwfeest Deluxe 

Het All-in arrangement bestaat uit de trouwceremonie in de Buddha Tuin waarna een taart met 
toostmoment volgt! Aansluitend krijg het gezelschap de mogelijkheid om met elkaar foto’s te maken 
en te borrelen op ons bijzondere eiland. Na het borrelmoment op het eiland nemen wij het 
gezelschap mee naar het restaurant ‘Het Wapen van Vidaa’ voor een luxe uitgeserveerd viergangen 
diner inclusief drankjes waarna wij de dag afsluiten met een knallend feest!  
 
All-in prijs tot 40 daggasten en 100 avondgasten  € 10.195,00 
All-in prijs tot 50 daggasten en 100 avondgasten  € 10.895,00 
All-in prijs tot 60 daggasten en 100 avondgasten  € 11.655,00 

14:00 uur Ontvangst gasten 
14:30 uur Ceremonie 
15:15 uur Taart/Toost met Moët Chandon 
16:00 uur Foto/Borrel moment 
17:30 uur Start luxe viergangen diner 
20:30 uur Start feestavond 
22:00 uur Opening cocktailbar 
24:00 uur Eind 

Let op: het bruidspaar dient zelf de ambtenaar, de taart en eventueel bloemen te regelen. Uiteraard 
staan wij klaar om jullie te helpen waar nodig. 

 


