DE IDEALE LOCATIE VOOR UW PRIVÉ & BUSINESS EVENTS
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EEN SFEERVOLLE LOCATIE - EEN DYNAMISCH TEAM

Het team van Kasteel Tivoli heet u van harte welkom! Een jong en
dynamisch team staat te uwer beschikking in één van de meest
historische kastelen in het Mechelse. Ons maatwerk en eindeloze
mogelijkheden zorgen ervoor dat we van elk event een succes maken.
Of dat nu een huwelijksfeest, een reünie, een bedrijfspresentatie of
een teambuildingevent is.
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VEELZIJDIG EN OP MAAT VAN UW WENSEN
Het classicistisch kasteel is gelegen in een park dat een oase vormt
van rust en groen. Het interieur is een mix van hedendaags design en
authentieke salons, die tal van mogelijkheden bieden voor feesten.
Een huwelijksceremonie in het park, een receptie op het buitenterras
onder de stralende zon, een diner in een rustieke zaal of een
spetterend feest in de orangerie. Kasteel Tivoli biedt plaats tot
250 gasten voor privé-feesten of bedrijfsevenementen.
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HUWELIJKS- EN FAMILIEFEESTEN
UW FEEST IN KASTEEL TIVOLI
Kasteel Tivoli werd aangepast aan de hedendaagse normen en
comforteisen en beschikt over vier uiterst comfortabele feestzalen
met een mooi uitzicht over het domein en de vijver. De zalen zijn
voorzien van alle moderne faciliteiten, zonder daarbij iets van hun
oorspronkelijke grandeur te verliezen. De multifunctionele ruimtes
kunnen zowel afzonderlijk als gecombineerd gebruikt worden,
naargelang uw activiteit. Ons gepassioneerd keukenteam werkt
ambachtelijke, creatieve menu’s uit met uitsluitend verse producten.
Zo zorgen we bij elk event voor een culinaire meerwaarde, waarbij
we vanzelfsprekend rekening houden met uw persoonlijke voorkeur.
De combinatie van het unieke kader en ons professioneel team staan
garant voor een vlekkeloze uitvoering van uw bruiloft, verjaardagsof communiefeest!
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ORANGERIE
De Orangerie van Kasteel Tivoli bevindt zich op het
gelijkvloers, aan de achterzijde van het kasteel en
geeft uit op een prachtig terras en weelderige tuin.
Het hedendaagse interieur vormt een boeiend contrast
met de authentieke vormgeving van het gebouw.
De Orangerie is 250 m² groot.

GROTE ZAAL
In de Grote Zaal van het kasteel waant u zich aan een
traditioneel hof van enkele eeuwen geleden. Deze
70 m² grote zaal is klassiek ingericht, heeft een
prachtig hoog plafond en een imposante kroonluchter.
De ruimte is aangewezen voor een walking diner,
receptie of exclusief souper.

LOUNGE
Een lounge hoort een échte lounge sfeer te hebben.
De lounge van Kasteel Tivoli is precies dat:
een stijlvolle ruimte met designmeubilair en
onze bekende whiskeybar.
De 55 m² grote zaal kan worden aangepast
naargelang uw noden of wensen.
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MAATWERK
Elk huwelijk, communie-, familie- of verjaardagsfeest is uniek. Het verdient maatwerk en een
specifieke, persoonlijke aanpak. Dat is waarom we graag met u aan tafel zitten om de verschillende
mogelijkheden en formules van Kasteel Tivoli te bespreken. Na een rondleiding doorheen het kasteel
volgt een oriëntatiegesprek, waarbij we in de eerste plaats luisteren naar al uw wensen en behoeften.
Nadien gaan wij aan de slag om een voorstel op maat uit te werken voor uw feest, rekening houdend
met uw wensen en budget. Er zijn tal van mogelijkheden; zo kan een feestgelegenheid van 19u00 tot
03u00 al vanaf 90 euro per persoon en een receptie van 10 mensen kan al vanaf 16 euro per persoon.
Kasteel Tivoli heeft 4 zalen ter beschikking voor uw familiefeesten.
We helpen u graag om een voorstel op maat uit te werken.

FRANS SALON
Het Frans Salon bevindt zich op de eerste verdieping
van het kasteel en is ideaal voor intieme (familie)
feesten. Het authentiek interieur met houten vloeren,
wanden en meubilair zorgt voor een unieke sfeer. Het
Frans Salon is 35 m² groot en stijlvol ingericht; een
combinatie met één van de andere zalen is mogelijk.
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BEDRIJFSEVENEMENTEN
MEERWAARDE CREËREN IN KASTEEL TIVOLI
Kasteel Tivoli voldoet aan alle hedendaagse normen en comforteisen.
Het kasteel is naast een aangewezen locatie voor familiefeesten,
ook ideaal voor tal van business activiteiten. Tivoli beschikt over zes
uiterst comfortabele vergader- en feestzalen met een mooi uitzicht
over het domein en de vijver. De zalen zijn voorzien van alle moderne
faciliteiten. De multifunctionele ruimtes kunnen zowel apart als in
combinatie met elkaar gebruikt worden.
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ORANGERIE
De Orangerie is de grootste ruimte van Kasteel Tivoli
en makkelijk toegankelijk via de achterzijde van het
gebouw. Deze ruimte kan in een oogwenk worden
omgebouwd van grote vergaderruimte tot een plaats
waar seminaries kunnen worden gehouden voor een
groot aantal bezoekers, in tal van zaalopstellingen.
Ons team kan er zorgen voor versnaperingen of een
uitgebreid walking dinner.

GROTE ZAAL
Een stijlvolle presentatie in de Grote Zaal van
het kasteel zal om het even welke lancering of
ontmoeting de nodige luister geven. Deze hoge
ruimte met haar prachtige glasramen laat geen
enkele bezoeker ongeroerd.

LOUNGE
Wie een aantal gasten of teamleden op een eerder
informele maar toch standingvolle manier wenst
te ontmoeten, kunnen we onze lounge op de eerste
verdieping aanraden. Een stijlvolle bediening aan
onze bar zorgt voor de juiste sfeer!
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FRANS SALON
Het Frans Salon op de eerste verdieping is een
aangename plaats om tussen de vergaderingen even
tot rust te komen of te genieten van een smakelijke
lunch. Ons team kan voor een aangepast menu zorgen.

BOARDROOM
Onze grote vergaderzaal is ruim 55 m² groot en
voorzien van alle business comfort, van wifi tot een
professionele beamer. Deze ruimte is aangewezen voor
uitgebreide teamvergaderingen, bedrijfspresentaties,
seminaries of teambuilding activiteiten. Ons team zorgt
er bovendien voor dat men steeds voorzien wordt van
de nodige drankjes en/of versnaperingen.

MEETING ROOM
Voor wie een kleiner aantal mensen wenst samen te
brengen, is er onze kleinere meeting room. Met ruim
22 m² is het een rustige plek, waar men ongestoord
presentaties kan geven of tot concrete werkresultaten
kan komen. Combineer dit met een smakelijke lunch
en ook deze meeting room zal een goede investering
blijken!
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BUSINESSCLUB
BUSINESS CREËREN IN KASTEEL TIVOLI
Kasteel Tivoli is een ontmoetingsplaats voor heel wat bedrijfsleiders
en kaderleden. In die mate zelfs dat een aantal van hen een
dynamische businessclub hebben opgericht: House of Flanders.
Vandaag heeft House of Flanders zo’n honderd leden die regelmatig
samenkomen in Kasteel Tivoli voor debatlunches, ontbijtsessies en
tal van andere activiteiten.

Wie meer wenst te weten over de Businessclub,
gevestigd in Kasteel Tivoli: het volledig programma
en aanbod van House of Flanders is te vinden op
www.houseofflanders.be.

HOUSE OF FLANDERS

Contact:
secretariaat@houseofflanders.be
Tel. 015 70 91 66
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LIGGING
Het Tivoli kasteel bevindt zich in Mechelen-Noord, op 2 km van het
centrum, vlakbij de oprit van de E19 richting Antwerpen en Brussel.
Er is een ruime en bovendien gratis parking beschikbaar.

BEREIKBAARHEID
Vanuit Antwerpen
Volg E19 richting Brussel; afslag 9 Mechelen Noord, op de afslag
rechts aanhouden; onmiddellijk terug rechts aanhouden (= richting
Sint-Katelijne-Waver); aan de 1ste verkeerslichten rechtsaf; u bent nu
op de Antwerpsesteenweg; na 150 m links inrijden ‘Kasteel Tivoli’.
Vanuit Brussel
Volg E19 richting Antwerpen; afslag 9 Mechelen Noord, op de afslag
rechts aanhouden; onmiddellijk terug rechts aanhouden (= richting
Sint-Katelijne-Waver); aan de 1ste verkeerslichten rechtsaf; u bent nu
op de Antwerpsesteenweg; na 150 m links inrijden ‘Kasteel Tivoli’.
Adres
Kasteel Tivoli
Antwerpsesteenweg 92
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KASTEEL TIVOLI
Antwerpsesteenweg 92
2800 Mechelen
Tel. +32 (0)15 70 91 60
info@kasteeltivoli.be

WWW.KASTEELTIVOLI.BE
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