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TURNING YOUR MOMENT     INTO MAGIC

the magic
van een betoverend huwelijksfeest, 
van een stijlvolle receptie,
van een gigantische familiebarbecue, 
van een onvergetelijk dansfeest… 
van een geslaagde teambuilding, 
van een succesvolle meeting…

3hoog heeft een eigen magische formule 
om uw event fantastisch te maken. Voor 
ons is elk evenement uniek. Wij bieden een 
gepersonaliseerde aanpak waarbij we uw 
wensen transformeren tot een onvergetelij-
ke ervaring.  

Turning your moment into magic
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Wijnkasteel Haksberg is een unieke en exclusieve eventlocatie met prachtig 
zicht op de wijngaarden in het midden van het groen. Een ideaal decor voor elke 
feestgelegenheid, en er is mogelijkheid tot overnachten tot 20 personen. 

Ook het park rondom kan u gebruiken voor uw feest. Wenst u een receptie in de 
tuin? Of misschien een ceremonie of event aan de rand van de wijngaard?  

Lagergelegen op het wijndomein ligt het wijnterras.  Het gebouw heeft een ruime 
binnenruimte en een groot terras, waarvan een deel overdekt. Het leent zich perfect 
voor familiefeesten, recepties, babyborrels en avondfeesten.  

Ons eventteam ontfermt zich dagelijks over de organisatie en begeleiding van de 
gasten, van catering tot bediening, van thema’s tot aankleding. 

bedrijven en organisaties komen bij ons voor meetings, bedrijfsevents,  
... u toch ook binnenkort?

DOMEIN HAKSBERG CAPACITEIT

Receptie
Receptie 
+ diner Diner

Walking 
dinner Dansfeest Meeting

Wijnkasteel 160 pers. 80 pers. 100 pers. 120 pers. 80 pers. 30 pers.

Wijnterras 120 per. 50 pers. 80 pers. 100 pers. 50 pers. 40 pers.

Tuin Op maat

Kasteelweg 4, 
3390 Tielt-Winge

2 mogelijkheden: 
Wijnkasteel of Wijnterras

3hoog werkt volgens 
het principe van 
conceptcatering

Ruime parking 
aanwezig

Ruime 
evenementenweide

Wijndomein van 20 ha bos- en 
parkgebied in het Hageland,  
met een landhuis uit de 19de 
eeuw met 3,5 ha wijngaarden. 

Tot 160 personen receptievorm

Tot 100 personen 
restaurantvorm aan lange tafels

Dansfeesten mogelijk

Tot 40 personen meetings



4.Uw event is pas écht af met 
een aangepaste catering. Van 
een gezellige barbecue tot een 

meergangen diner, u heeft het maar 
te dromen. We hebben verschillende 
formules en werken met gereputeerde 
cateraars die er alles aan doen om uw 
event de juiste smaak en klasse mee 
te geven. 

EEN UNIEKE AANPAK VOOR UW EVENT

3.Een professioneel eventteam, met 
jaren ervaring in de sector, gaat 
aan de slag met uw specifieke 

vraag en maakt er iets onvergetelijks 
van. Zij komen vast met ideeën en 
oplossingen, waar u anders nooit aan 
gedacht zou hebben. 

Het 3hoog-team staat borg voor een 
vlekkeloos event, waar u met plezier 
aan terugdenkt. Maar wat maakt de 

3hoog-aanpak nu zo speciaal?
3..Wij begeleiden uw event van 

begin tot einde. Deze persoonlijke 
aanpak is uw garantie op een 

fantastisch event. Voor al uw meetings, 
events of feesten maken we graag een 
prijs op maat.

Het Wijnkasteel Haksberg biedt 
tal van mogelijkheden voor 
privéfeesten, maar ook voor 

vergaderingen, teambuildings en 
bedrijfsevents, zowel indoor, als buiten 
op het terras of aan de rand van de 
wijngaard. Indien nodig plaatsen we 
een feesttent. In het Wijnkasteel kan 
u ook overnachten, zodat u rustig kan 
door feesten.

1 2 43
We geven u graag enkele richtprijzen 
mee, exclusief huur van de locatie.

• Receptie vanaf € 40,00 per pers.

• Babyborrel vanaf € 40,00 per pers.

• Communiefeest vanaf € 80,00 per pers.

• Trouwfeest vanaf € 100,00 per pers.

• Dansfeest vanaf € 50,00 per pers.
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WIJNKASTEEL HAKSBERG

Interleuvenlaan 74, 3001 Heverlee
T +32 (0)16 61 65 61 
info@3hoog.be | www.3hoog.be 
Wijnkasteel Haksberg   AEtelier

Rillaar

Afrit 23

Tielt Bekkevoort

Scherpenheuvel◀ Aarschot
Diest ▶

Diest ▶◀ E314 Leuven E314 Lumm
en ▶

(20 min.)

(20 min.)
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Hoofdkantoor:

Wijnkasteel Haksberg 
Kasteelweg 4, 
3390 Tielt-Winge


