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Kasteel De Hooge Vuursche voor het eerst open voor publiek 
 
Altijd al een keer willen dineren als een vorst en willen slapen als een prins in een echt 
kasteel? Goed nieuws!  Kasteel De Hooge Vuursche biedt deze zomer voor het eerst in 
haar rijke historie iedereen de gelegenheid zich kasteelheer of –vrouw voor een dag te 
wanen. Een buitenkansje dus. 

 

 

 

Mooie geschiedenis 
Bijna honderd jaar deed dit prachtige 
kasteel in de bossen tussen Baarn en 
Hilversum dienst als adellijke 
residentie, als gastenverblijf van het 
Koninklijke Huis om hoog bezoek aan 
Paleis Soestdijk hier onder te brengen 
en later als safe house van Freddie 
Heineken. De afgelopen jaren is het 
kasteel een besloten 
evenementenlocatie geweest voor 
zakelijke bijeenkomsten, particuliere 
feesten en bruiloften. Maar deze zomer 
staan de deuren eenmalig open voor 
een ieder. 

 

 

 

Genieten van het landgoed 
Maak een wandeling over het 19 
hectare grote landgoed,  drink een 
drankje op het bordes en geniet van 
een heerlijk driegangenmenu in het 
Pop-up restaurant. Nog leuker om 
daarna de dag af te sluiten in een van 
de sfeervolle  kasteelkamers met 
uitzicht op de statige oprijlaan, de 
klassieke waterpartij of het omliggend 
groen. In alle rust, want het imposante 
kasteel telt 19 tweepersoonskamers. 

 

https://mailchi.mp/tmc-world/tmc-travelnote-valle-daosta-zon-en-sneeuw-1165414?e=38ba5aef46


 

 

Bosrijke omgeving 
Kasteel De Hooge Vuursche is ook 
een schitterende uitvalsbasis om er 
een dagje op uit te trekken. Ga 
wandelen of  fietsen op de Utrechtse 
Heuvelrug en bezoek de woonplaats 
van Prinses Beatrix, het dorp de Lage 
Vuursche, of bezoek het gezellige 
dorp Baarn. Wil je de omgeving 
verkennen met uw eigen auto dan 
heeft Kasteel De Hooge Vuursche een 
leuke rally route beschikbaar en  een 
goed gevulde picknickmand. 

 

 

De arrangementen zijn tot september van donderdag tot en met zondag te 

boeken op: 

www.hoogevuursche.nl 

 

Voor meer informatie:  

https://www.hoogevuursche.nl/trouwen/trouwen-in-de-hooge-

vuursche/arrangementen-kasteel-de-hooge-vuursche/ 

URL Pop-up restaurant:  https://www.hoogevuursche.nl/feest/feesten-in-de-

hooge-vuursche/mogelijkheden/pop-up-restaurant-hooge-vuursche/ 

 

Voor de redactie: 

Voor vragen: Rozella de Klaver, 070-3198409, klaver@eventcompany.nl 

Te Werve Buiten, Van Vredenburchweg 103, 2283 TC Rijswijk, info@tewervebuiten.nl 

   

 

 

 

 

 

    

 

Noot aan de redactie (niet voor publicatie):  

Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Tourism Marketing Concepts via 

cu@tourismmarketingconcepts.com, Tel.+31 (0)20 6705 211  

 

 

Tourism Marketing Concepts 
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