
WELKOM
bij Schloss Landau



HET GRAFELIJK  
KASTEEL LANDAU 

heet al zijn gasten hartelijk welkom. Laat u betoveren door de sprookjesachtige 
middeleeuwse wereld en bezoek een landgoed, dat u naar een andere tijd 
brengt.



SPROOKJESACHTIG 
WALDECK

Achter de dichte heggen kunt u het prachtige landgoed zien liggen: Het grafelijk 
kasteel Landau brengt u naar de sprookjesachtige wereld van de Middeleeuwen; 
maar dan met zowel de voorzieningen als het tijdloze comfort en de elegantie 
van een eersteklas hotel. Het kasteel in het Noord-Hessische Waldecker Land is 
onlangs grondig gerestaureerd en biedt tegenwoordig met Hotel Brunnenhaus 
en een imposant gebouwencomplex ook plaats voor gasten die niet van adel  
zijn. Bij ons kunt u zich een kasteelheer voelen. Hartelijk welkom. 



BEWOGEN GESCHIEDENIS 
MET GEVOEL EN LIEFDE 
VOOR DETAIL

Oorspronkelijk werd Schloss Landau gebouwd als burcht; rond het jaar 1330 werd 
de burcht door graaf Heinrich IV von Waldeck verder uitgebouwd tot kasteel. In 
het kader van de huidige verbouwing zijn onder andere de in de glanzende rotsen 
uitgehouwen gewelven en een oude bron uit die tijd blootgelegd en tot in detail 
gerestaureerd. Tot halverwege de 19e eeuw was Schloss Landau voornamelijk 
in het bezit van de vorstenfamilie Von Waldeck, daarna werd het tientallen jaren 
lang gebruikt als bejaarden- en verzorgingstehuis. Met veel liefde voor detail 
en zoveel mogelijk rekening houdend met monumentenzorg is het nu uit zijn 
Doornroosjesslaap gewekt.



Deze leus van veel ridders en minstrelen uit de 13e en 14e eeuw is tegenwoordig 
nog steeds actueel bij Schloss Landau. „Omnia vincit Amor“: dat staat op de 
speciaal voor het kasteel gegoten gouden klok, die elk uur over de bergstad 
Landau klinkt. Wij vinden dat een goed voorteken. U kunt zich nauwelijks 
een plek voorstellen die romantischer is voor het sluiten van een huwelijk; 
of het nu gaat om een burgerlijk huwelijk in de lichte trouwkamer of om een 
sprookjeshuwelijk in de feestzaal. Onze professionele organisatoren zorgen bij 
uw huwelijk voor de passende service, waar u zich prettig bij voelt.

„OMNIA VINCIT AMOR“ - 
LIEFDE OVERWINT ALLES



HET RECREATIEGEBIED 
LANGS DE  
MÄRCHENSTRASSE

De centrale ligging midden in Duitsland tussen Paderborn en de documenta 
stad Kassel biedt talrijke mogelijkheden om uw vrije tijd en vakantie in te 
vullen. Schloss Landau ligt in het recreatiegebied Waldeck, noordelijk van de 
Edersee met zijn indrukwekkende stuwdam. Het nationale park Kellerwald-
Edersee is benoemd tot UNESCO-werelderfgoed. Dit is de ideale omgeving om 
te wandelen, te walken of te fietsen.



SUPERROMANTISCH 
EN PERSOONLIJK

Of het nu gaat om een huwelijk, een seminar of gewoon uw vrije tijd: bij Schloss 
Landau vindt u naast een indrukwekkende ambiance en prachtige natuur ook 
alles voor uw comfort. De liefde voor het detail heeft ons geleid bij de inrichting. 
Daarom geniet u van uw nachtrust in de bedden van de befaamde beddenfabriek 
Schramm, handmade in Germany en bekroond met het keurmerk „Marke des 
Jahrhunderts Deutsche Standart“ (merk van de eeuw volgens Duitse normen). In 
ons restaurant wordt door middel van open front cooking voor uw ogen gekookt 
en alles vers bereid. U kunt zich vorstelijk laten verwennen.



FEITEN 
& DETAILS

Schloss Landau

• Grote feestzaal op de begane grond met open haard
• Kleine rode feestzaal
• Karakteristieke ambiance
• Moderne evenemententechniek
• Korte afstanden op het kasteelterrein, kerk op loopafstand 
• Individuele mogelijkheden voor ontvangst met champagne

Kasteeltuin

• Prachtige kasteeltuin met oude bomen
• Terrasvormig aangelegd met romantische waterloop
• Diversiteit aan bloemen

• Met seminarruimte en gastenverblijf – 25 kamers voor maximaal 46 gasten
• Kasteelrestaurant en serre met meer dan 70 zitplaatsen
• Open Front Cooking

Hotel Brunnenhaus Schloss Landau

• Voor evenementen overdag of‘s avonds tot 144 gasten
• Liefdevol aangelegde kleine kasteeltuin 
• Moderne evenemententechniek

Feestschuur

Algemeen

• Direct gelegen aan de Märchenstraße
• Centrale ligging midden in Duitsland tussen Paderborn en Kassel
• Goede snelwegverbinding
• Voldoende parkeergelegenheid ter plaatse 
• Jarenlange ervaring met evenementen van verschillende grootte
• Korte afstanden, alles is op het terrein van het kasteel
• Ervaren medewerkers op het gebied van service en gastronomie
• Netwerk van dienstverleners, van bloemisten tot de drukkerij voor 

uitnodigingen
• Ervaren fotografen en filmmakers
• Flexibel gebruik van afzonderlijke mogelijkheden van burgerlijke stand of 

organisatie van de gehele bruiloft
• Persoonlijke en betrouwbare planning – veel dienstverleners, één 

contactpersoon



 

SCHLOSS LANDAU 
IN EEN OOGOPSLAG

2 Kasteeltuin

5 Poortgewelf

6 Feestschuur

1 Schloss Landau

4 Restaurant Gaumenfreund

3 Hotel Brunnenhaus Schloss Landau

1

2

P

P

P

P

P

3

4

6

P

P

5

P Parkeergelegenheid



DE STAD LANDAU

Landau maakt indruk met zijn middeleeuwse structuur en vakwerkhuizen tussen 
stadsmuren en stadspoorten. Begeef u nog verder in de sprookjeswereld: een 
ideaal begin is de Froschkönig-Brunnen, om vervolgens langs de dichtbij gelegen 
Märchenstraße de sporen van de gebroeders Grimm te volgen. Want iedereen, 
die erop uitgaat om het geluk te vinden wordt beloond, uit de put bevrijd, of zelfs 
wakker gekust. 



Schloss Landau 
Am Grafenschloss 1 – 3 | D-34454 Bad Arolsen-Landau

Tel.: +49 (0)5696 9955-0 | Fax: +49 (0)5696 9955-100
E-Mail: info@schloss-landau.de

www.schloss-landau.de


