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Je kan kiezen uit 7 professionele zalen, elk met
hun unieke karakter en sfeer. Een
brainstormsessie  in kleine groep, yogaopleiding
op houten vloer, seminarie in U-vorm of 
 conferentie met 80 personen? Veel is mogelijk!

We maken de zaal steeds klaar volgens jouw
noden zodat je maximaal ondersteund bent.

H E A R T F U L  S E R V I C E

Tijdens je verblijf geniet  je doorheen de dag van
koffie, thee, water, frisdrank, koekjes en fruit. In
de namiddag staat er een heerlijck huisgemaakt
dessert op je te wachten.  

Daarnaast kan je ook gebruik maken van de
prachtige gemeenschappelijke ruimtes van het
kasteel en heb je 30ha natuur ter beschikking. Al
deze voorzieningen zitten  vervat in het dagtarief. 

1
Kies je voorkeurszaal 

3
Kies je catering 
Onze keuken staat bekend om haar overvloed
aan genieten met verrassende combinaties,
boeiende texturen en authentieke smaken. Onze
huiskoks bereiden gezonde veggie-lunches,
zelfgebakken vieruurtjes en creatieve diners. 

Qua catering kan je kiezen voor standaard lunch
en diner,  of voor één van onze alternatieven.

4
Kies je overnachting
Onze 33 kamers voor 65 gasten zijn tijdloos en met veel
smaak ingericht. Elke kamer heeft kwaliteitsvolle
bedden, goede kussens, zalige donsdekbedden, en eigen
sanitair. 

Je kan kiezen voor een  éénpersoonskamer, of een
twee- of meerpersoonskamer. Hoe langer je verblijft,
hoe voordeliger de prijs. In de prijs van een kamer zit
ook het uitgebreide ontbijtbuffet inbegrepen. 

Op de Heerlijckyt vinden zowel teams als organisaties de nodige rust én energie om
tot onvergetelijke momenten van ontmoeting, ontwikkeling en ontplooiing te komen.

Interesse in een verblijf voor jouw groep? Hieronder kan je zelf aan de slag om een
prijsindicatie te maken. Stemt dit overeen met je verwachtingen? Dan maken we met
veel plezier een offerte voor je op. 



Bereken je prijs:
A) HOUTSCHUUR / TUINZAAL / OOSTSCHUUR (tot 20 pers.)
     
     HOUTSCHUUR vanaf 21 personen

B) KOEWACHTERSHUIS / KOETSHUIS 

C) HOOIZOLDER / TORENKAMER / INZICHT

Graag nog meer dagen verblijven?  Je kan de prijs verhoudingsgewijs berekenen.

Prijzen zijn excl 21% btw en incl. zaalopstelling naar keuze met alle voorzieningen: 
wifi, flipchart, beamer, yogamatten, zitkussens,...

KIES JE VOORKEURSZAAL

Voor groepen tot 80 personen

1

HOUTSCHUUR
160 m2 - max 80  pers.

TUINZAAL
90 m2 - max 40 pers.

OOSTSCHUUR
85 m2 - max 60 pers.

KOEWACHTERSHUIS
50 m2 - max 20  pers.

KOETSHUIS
55 m2 - max 20  pers.

HOOIZOLDER
32 m2- max 10  pers.

TORENKAMER
30 m2 - max 10  pers.

1 DAG
 

 € 520 
 

€ 715
 

€ 320
 

€ 200 

2 DAGEN
 

€ 890
 

€ 1196
 

€ 580
 

€ 320

INZICHT
30 m2 - max 10  pers.

3 DAGEN
 

€ 1215
 

€ 1635
 

€ 795 
 

€ 441

Voor groepen tot 20 personen

Voor groepen tot 10 personen
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VOORMIDDAG

NAMIDDAG

AVOND 

1-DAAGS VERBLIJF 

 2-DAAGSE VERBLIJF 

 3-DAAGSE VERBLIJF 

Prijzen van het dagtarief zijn per pers., excl 21% btw en incl.: 
gebruik van alle gemeenschappelijke ruimtes, 23 ha natuur en
doorlopend koffie, thee, fruit, koekjes en waters tot 18u.

€ 6,00 (excl. vieruurtje) 

€ 10,50 (incl. vieruurtje)

€ 5,00 

€ 16,50

€ 33,00

€ 49,50

Kies je maaltijden
Inspirerend lunchbuffet (v)   € 23,00
Een steeds verrassend vegetarisch buffet met
seizoenssoep, knapperig brood, een frisse salade, en
originele schotels met groenten in de hoofdrol.

Heerlijck 's avonds tafelen (v)  € 27,00
Voeten onder tafel, tijd om verwend te worden. We
serveren een hoofdgerecht, geïnspireerd door het seizoen,
met als afsluiter een zalig dessertje. Je kan hier wel kiezen
voor vis/vlees (afhankelijk van de maaltijd die dag) + €6pp

Eénpansgerecht (v) € 14,00
's Avonds liever wat eenvoudiger? Kies dan voor ons
vegetarisch éénpansgerecht om vingers en duimen van af
te likken. Wordt steeds geserveerd met een heerlijcke
salade.

Wijn en waters aan tafel € 14,00

Prijzen zijn excl 12% btw. 
(V) =vegi  -  Op vraag kan rekening gehouden worden met
allergieën. 

4 Kies je overnachting
SINGLE KAMER
1ste nacht
2de nacht
3de nacht

2-PERS.-KAMER
 

1ste nacht
2de nacht
3de nacht

+3PERS.-KAMER* 

1ste nacht
2de nacht
3de nacht

prijs pp.

€ 85
€ 77
€ 72

2pers- use 

€ 65
€ 59
€ 52 

Prijzen zijn per persoon, excl 6% btw en incl. uitgebreid ontbijtbuffet. 
*bij gebruik van een +3pers.-kamer voor 4 of 5 personen, zijn er aangepaste prijzen.

single use

€ 110
€ 99
€ 89

3pers-use

€ 55
€ 50
€ 44

2pers-use

€ 73
€ 65
€ 58 

1pers-use

€ 125
€ 113
€ 100



Weg op Halen 2 - 3450 Geetbets  -  T. +32 11 69 68 75 - info@heerlijckyt.org  -  www.heerlijckyt.org

Zaal, dagdelen maaltijden & overnachting. Daarmee heb je alle ingrediënten voor een
magisch verblijf op de Heerlijckyt. We geven je hierbij graag een voorbeeld: 

 
Je wil een 2-daagse teamvergadering van maandag tot dinsdag met een groep van 25
personen. Als zaal kies je de Oostschuur. Je kiest voor het lunchbuffet en de broodplank
als diner. De deelnemers delen een kamer met twee.

De Heerlijckyt van Elsmeren ligt op de rand van Vlaams-Brabant en Limburg, in de vierhoek Brussel,
Antwerpen, Maastricht, Luik, op 7' vanaf de afrit 25 van de E314.

Er is ruime parkeergelegenheid op onze parking links van de oprijlaan.

NMBS station Diest ligt op de lijnen Gent-Brussel-Leuven-Diest-Tongeren, Leuven-Hasselt en
Antwerpen-Diest-Luik. Vanaf het station van Diest is het 25 minuten met de fiets.

Komt dit overeen met jouw verwachtingen?
Leg een datum vast en vraag een offerte aan voor jouw groep:

Vul hier je
offerteaanvraag in

BEREKENING:

Oostschuur (2 dagen): 
2 x dagpakket  (33€ x 25 p.):
Lunchbuffet (23€ x 2 dagen x 25 p.):
Dinerbuffet + dessert (27€ x 25 p.):
Wijn aan tafel (14€ x25)
Overnachting met ontbijt in single room
small room (85€ x 11p.):
medium room: (110€ x 14p.):
_______________________________
TOTAAL (excl btw):
prijs per persoon (excl btw):

€ 890
€ 825

€ 1.150
€ 675
€ 350

 
€ 935

€ 1.540
__________

€ 6.365 
€ 254

Welkom  met jouw groep!


