
Ja, ik wil...
Een unieke locatie voor een unieke huwelijksdag
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Van harte gefeliciteerd met 
jullie voorgenomen huwelijk! 
Er breekt een spannende en leuke tijd aan. Een tijd waarin jullie voor veel 
keuzes komen te staan. Hoe gaan jullie deze grote dag indelen? Er zijn zoveel 
mogelijkheden! Het belangrijkste is dat jullie datgene kiezen wat dicht bij jullie 
staat. Begin met het zoeken naar een geschikte locatie.

In deze brochure staat één van de meest unieke trouwlocaties van Fletcher 
Hotels. Net als iedere locatie van Fletcher Hotels, heeft Fletcher Hotel-
Restaurant Erica een vast contactpersoon die graag samen met jullie de 
perfecte huwelijksdag samenstelt. Wensen jullie meer tips of ideeën? Ook 
dan helpen wij jullie graag verder, want Fletcher Hotels doet graag iets extra’s. 
Bezoek bijvoorbeeld één van de vele beurzen die worden georganiseerd.

In deze brochure presenteren wij verschillende arrangementen die als 
voorbeeld dienen, zo informeren wij jullie over de mogelijkheden voor de 
perfecte huwelijksdag. Wij maken graag een passend arrangement dat aan al 
jullie wensen zal voldoen.

Wendy Kloos Schrauwen
Manager Trouwen
Fletcher Hotels

Overige hotels
14

All-in bruiloft10

Culinair07Receptie
06

04
Locatie

Overnachten09 Feestavond08

Marcel Hoogenboom
Hotel Manager
Fletcher Hotel-Restaurant Erica

Huwelijksceremonie
05

Coverfoto: Station To Station Photography by Majorie

3



Huwelijksceremonie

trouwlocaties die Fletcher Hotels jullie te bieden 
heeft. Het is niet meer nodig om naar een 
gemeentehuis te gaan voor het voltrekken van het 
burgerlijk huwelijk, jullie kunnen hier terecht voor 
een compleet verzorgde huwelijksdag.

personen voor jullie huwelijksceremonie. Alle zalen 
hebben een schitterend uitzicht op de bosrijke 
omgeving van het hotel.

Trouwen in ons park is ook mogelijk. In de zomer 
staat alles in bloei en biedt het park een mooi 
decor voor jullie huwelijksceremonie. Jullie kunnen 
trouwen onder de grootste boom in ons park, onder 
het romantisch prieel of op het ruime terras.

Locatie

vele mogelijkheden voor een complete, perfect 

het romantische witte prieel en het prachtige 
park bieden uitstekende mogelijkheden voor een 
huwelijksceremonie. Alle locaties kunnen geheel 
naar wens gestyled worden voor een persoonlijk 
tintje. 

Jullie huwelijksdag is één van de mooiste dagen 
van jullie leven, waaraan veel zorg en aandacht 

Restaurant Erica nemen graag een stukje zorg uit 
jullie handen. 

Wij hebben jarenlange ervaring in het begeleiden 
van de meest uiteenlopende feesten en partijen. 

naaste vrienden als een spetterende dag vol feest 
zijn jullie bij ons aan het juiste adres! Jullie geven 
het jawoord in een sfeervolle zaal of buiten in het 

van een culinair diner en overnachten in onze 
romantische suite. 
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Culinair

Erica is in de weide omgeving bekend. Onze 
keukenbrigade zorgt voor culinaire hoogstandjes. 
Een uitgebreide lunch, een High Tea, een heerlijk 

ons te gek. Geniet van heerlijk Frans georiënteerde 
gerechten met een Mediterraans tintje. Wij 
bespreken graag alle mogelijkheden met jullie, 
zodat het diner aan al jullie wensen voldoet. 

3-gangen diner vanaf €35,50 p.p.
Voor-, hoofd- en nagerecht

4-gangen diner vanaf €41,50 p.p.
Voor-, tussen-, hoofd- en nagerecht

5-gangen diner vanaf €52,50 p.p.
Voor-, soep, tussen-, hoofd- en nagerecht

Receptie

 

personen. Er wordt veel aandacht besteed aan 
het felicitatiemoment. Bij mooi weer kunnen wij 
het park of één van de royale terrassen van harte 
aanbevelen. Iedereen kan heerlijk van de zon 
genieten terwijl jullie de gelukwensen ontvangen.

Suggestie receptiearrangement (2 uur)
Felicitaties met toost op het bruidspaar

Glas prosecco

Onbeperkt drankjes uit ons 
binnenlands drankenassortiment
Luxe zoutjes en nootjes €2450

P.P.

Vanaf
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Overnachten
Na een fantastische feestavond kunnen jullie 
overnachten in onze comfortabele suite. Onze suite 
is ruim opgezet en onder andere uitgerust met een 
open badkamer met ligbad en aparte douche. Na 
een ontspannen overnachting staat er een zeer 

na te genieten van jullie drukke, maar prachtige 
huwelijksdag. Jullie gasten kunnen ook blijven 
overnachten. Hotel-Restaurant Erica beschikt over 

Feestavond
Voor een spetterend huwelijksfeest zijn jullie ook 
bij Fletcher Hotel-Restaurant Erica op het juiste 
adres. Alle zalen kunnen worden uitgerust met 
prachtige dansvloeren en zijn groot genoeg om een 
ruim gezelschap aan avondgasten te ontvangen. 
Wanneer de Ericazaal en de Calunazaal met elkaar 
worden gecombineerd, biedt ons hotel ruimte voor 

Suggestie feestavond arrangement 
Royal (4 uur)

Onbeperkt drankjes uit ons binnenlands 
drankenassortiment
4 x warm bittergarnituur

Zakje frites als late night snack
Met zowel rondlopende bediening 
als open bar

Suggestie feestavond arrangement 
Excellent (4 uur)

Glas prosecco
Onbeperkt drankjes uit ons binnenlands 
drankenassortiment
4 x warm bittergarnituur
4 x luxe koude hapjes
Zakje frites als late night snack
Luxe zoutjes en nootjes
Met zowel rondlopende bediening 
als open bar

P.P.€3750
Vanaf

P.P.
€45

Vanaf

8



Ceremonie, 30 personen 15.00-16.00 uur
Romantische huwelijksvoltrekking in Ericazaal  
of Parktuin

Receptie, 30 personen 16.00-18.00 uur
Glas prosecco
Traditionele bruidstaart
Onbeperkt drankjes uit ons binnenlands 
drankenassortiment
Luxe tafelgarnituur

Diner, 30 personen 18.00-20.30 uur
Een door jullie en onze chef-kok samengesteld 
3-gangen diner
Onbeperkt drankjes uit ons binnenlands 
drankenassortiment
Onbeperkt tafelwater op iedere dinertafel

Feestavond, 100 personen 20.30-00.30 uur
Ontvangst met een welkomstcocktail
Onbeperkt drankjes uit ons binnenlands 
drankenassortiment
Hollandse bittergarnituur

Extra gasten
Extra daggasten prijs per persoon op aanvraag
Extra avondgast (feest) prijs per persoon op aanvraag

 
 

passen
 
 

september

Een complete huwelijksdag al vanaf €5.500
All-in Bruiloft



Vele mogelijkheden

Mooie bruidssuite

Uitstekende keuken

Royaal park

Grote feestzaal

Recensies

de meest uitgebreide en meest bezochte trouwsite van Nederland.

www.originalweddings.nl



De offi  ciële trouwlocaties van   Fletcher Hotels

Laguna (NH) De Kalkovens (NH) Hotel-Restaurant
Spaarnwoude (NH)

Hotel-Restaurant
Heiloo (NH)

Hotel-Restaurant
Jan van Scorel (NH)

Hotel-Restaurant
Loosdrecht-Amsterdam (NH)

Hotel-Restaurant
De Witte Brug (ZH)

Hotel-Restaurant 
Leidschendam-Den Haag (ZH)

Boutique Hotel
Duinoord (ZH)

Hotel-Restaurant
De Witte Raaf (ZH)

Hotel-Restaurant
Auberge De Kieviet (ZH)

Hotel-Restaurant
Elzenduin (ZH)

Hotel-Restaurant
Prinsen (NB)

Hotel-Restaurant
Het Witte Huis (UT)

Hotel-Restaurant
Waalwijk (NB)

Hotel-Restaurant 
Het Veerse Meer (ZL)

Beachclub
Zuiderduin (ZL)

Landgoed Hotel
Renesse (ZL)

Hotel-Restaurant
Duinzicht (ZH)

Hotel-Restaurant
De Dikke Van Dale (ZL)

Parkhotel
Val Monte (GD)

Hotel-Restaurant
Erica (GD)

Hotel-Restaurant
Kasteel Erenstein (LB)

Kloosterhotel 
Willibrordhaeghe (NB)

Wellness-Hotel
Helmond (NB)

Hotel-Restaurant
Jagershorst (NB)

Landgoed Hotel
Holthurnsche Hof (GD)

Landgoed Hotel
Avegoor (GD)

Hotel-Restaurant 
De Scheperskamp (GD)

Hotel-Restaurant
De Buunderkamp (GD)

Hotel-Restaurant
De Wageningsche Berg (GD)

Hotel-Restaurant
Klein Zwitserland (GD)

Hotel-Restaurant
Doorwerth-Arnhem (GD)

Hotel-Restaurant
Frerikshof (GD)

Hotel-Landgoed
Huis Te Eerbeek (GD)

Hotel-Restaurant 
Victoria-Hoenderloo (GD)

Hotel-Restaurant
De Wipselberg-Veluwe (GD)

Hotel-Restaurant
De Klepperman (GD)

Hotel-Restaurant 
De Mallejan (GD)

Hotel-Restaurant
Sallandse Heuvelrug (OV)

Hotel-Restaurant
De Broeierd-Enschede (OV)

Hotel-Restaurant 
Emmen (DR)

Hotel-Restaurant 
De Hunzebergen (DR)

Hotel-Restaurant 
De Zeegser Duinen (DR)

Hotel-Restaurant 
Langewold (DR)

Hotel-Paleis
Stadhouderlijk Hof (FR)

Hotel-Restaurant 
Heidehof (FR)

Familiehotel 
Paterswolde (DR)
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Fletcher Hotel-Restaurant Erica

info@hotelerica.nl

 
mogelijk gemaakt door Original Weddings. 

www.originalweddings.nl

trouwenbijfletcher

hotelerica.nl
originalweddings.nl
muziekopjulliedag.nl
trouwenmetdonna.nl
bellabellezza.nl
sprekendyvonne.nl
bruiloft-letters.nl
emanuelgoudsmederij.nl
cakequeen.nl
carjstudio.tumblr.com
imagelana.com


