
Op zoek naar dé plek voor jou bruiloft? Zoek dan niet langer,
want Het Wylde Pad leent zich perfect voor  events van alle
soorten en maten. 

Dankzij de verschillende accommodaties en de idyllische tuin
en gezellige huiskamer biedt deze plek alle mogelijkheden. Je
trouwdag moet natuurlijk de mooiste dag van je leven zijn en
wij kunnen ervoor zorgen dat dat het ook wordt. Vanaf het
moment dat je incheckt totdat je uitcheckt ben je helemaal ont
zorgt en hoe heerlijk is het dat al je dierbaren blijven slapen op 1
plek. 

 

BRUILOFT 
Het Wylde Pad



Het park werd compleet verbouwd en uiteindelijk geopend in het vroege
voorjaar van 2021.  Het idee van een eigen park ontstond vanuit de 
 droom van interieur influencer Rachel ‘De Huismuts’ Siwaletti, haar man
Willem en huisvriend Martijn, bekend van het succesvolle platform
Gierige Gasten. Wat begon als een klein idee voor één vakantiehuisje is
uitgegroeid tot een wyld avontuur: een kleinschalig vakantiepark met
hippe huisjes, appartementen en yurts. Een prachtig toevluchtsoord
voor jong en oud, op een unieke locatie in ‘Fryslân’.  

Het Wylde Pad onderscheidt zich van andere parken door o.a. de
smaakvol  maar ook praktisch, kindvriendelijk ingerichte  accomodaties
en openbare ruimtes zoals het terras,  de horeca, 
de speeltuin en de betoverende vijver.

 

 

OVER
Het Wylde Pad

https://www.instagram.com/dehuismuts/
https://www.instagram.com/daddyhox/
https://www.instagram.com/martijnmanschot/


Het Wylde Pad de Bruiloft bij voorkeur organiseert met een 
Weddingplanner/event bedrijf

Het is mogelijk om Willem, Rachel of Martijn te boeken als 
trouwambtenaar. 

Het park beschikt over meerdere grote binnen en buiten ruimtes. Vooral 
handig omdat het weer nooit te voorspellen is. 

Het hele park kind vriendelijk en special ingericht is om ook de little 
Wylde ones een onvergetelijke dag te bezorgen. Maar het is ook de 
perfect locatie om een feestje te bouwen.

Het Wylde Pad verschillende arrangementen aanbiedt om jullie event van 
A tot Z te cateren. 

Het Wylde Pad beschikt over de nodige apparatuur en aankleding, denk 
aan beamers, speakers, schermen, tenten, meubilair, planten etc.

Bij afname van locatie Het Wylde Pad voor een bruiloft is dit altijd 
inclusief overnachting. 

Het Wylde Pad heeft al diverse events mogen organiseren voor 
uiteenlopende bedrijven en merken. Ondertussen weten we wat er mogelijk 
is en dit aanbod is enorm. Een DJ op je bruiloft? Trouwambtenaar? Een heel 
ceremonie pakket? Wij kunnen dit allemaal mogelijk maken voor jullie! 
Daarnaast is het goed om te weten dat; 

Waarom Het Wylde Pad 
als trouw locatie? 



Bij voorkeur verhuren wij het park voor een bruiloft voor 2 nachten.
Inchecken op dag 1 kan vanaf 15:00 uur en uitchecken op de laatste dag
is om 11:00 uur.

Huur alle accommodaties 1 nacht vanaf                           vanaf           €     89
Huur alle accommodaties 2 nachten                                  vanaf           €    129

Make it Wylde 
Om jullie bruiloft net een extra'tje te geven hebben wij verschillende
contacten qua entertainment. Mocht je voor 1 of meerdere van deze
extra's kiezen om het extra ''wylde'' te maken dan word je volledig ont
zorgt. 

Live muziek van singer-songwriter (2 uur)                                        €         800
Live muziek van een band     (2 uur)                                                         €         1500
Dragqueen                                                                                                              €         1500
Wellness arrangement                                                                                    €         ntb

Yoga (1 uur)                             € 500 
Karaoke (1 uur)                     € 500
Balonnen Clown (2 uur)   € 500
DJ (2 uur)                                 € 1250,-
 

Prijzen 



Drankarrangement excl. sterke dranken
Heineken bier, lokale speciaalbieren, sappen, frisdranken, witte wijn, rode wijn, rosé wijn.
2 uur                                                                                                                      € 21,00 p.p.
4 uur                                                                                                                      € 27,50 p.p.
Alle drank op nacalculatie                                                                         € - 

Drankarrangement incl. sterke dranken
Heineken bier, lokale speciaalbieren, sappen, frisdranken, witte wijn, rode wijn, rosé wijn, rum, wodka en
gin. 
2 uur                                                                                                                      € 24,00 p.p.
4 uur                                                                                                                      € 32,00 p.p.
Alle drank op nacalculatie                                                                        € - 

                                  
Welkomstdrankjes
Prosecco per glas                                                                                          € 4,50
Prosecco per fles                                                                                          € 22,50
Cocktailbar (vanaf prijs per cocktail)                                                 € 8,00

 
Alle prijzen zijn per persoon en exclusief BTW        

Ontbijt vanaf                                                          €14,95 p.p.
Lunch vanaf                                                           €19,95 p.p.
Boozy Brunch vanaf                                          €29,95 p.p.

Koude borrel vanaf                                            €4,95 p.p.
Warme borrel vanaf                                           €12,95 p.p. 

BBQ-arrangement vanaf                                €24,95 p.p. 

 Pizza-arrangement vanaf                             €24,95 p.p.
(Live gebakken uit de hout gestookte pizza oven)

Rendang met rijst vanaf                                 €18,95 p.p. 

HORECA 



Sfeerbeelden 
ZOMER op Het Wylde Pad



Sfeerbeelden 
WINTER op Het Wylde Pad



 

Heb je interesse in een bruiloft op Het Wylde Pad? Neem dan gerust
contact met ons op via onderstaand e-mail adres. 

Vanuit jullie wensen kunnen wij een offerte maken. 

 

Contact

W :  w w w . h e t w y l d e p a d . n l
E :  e v e n t s @ h e t w y l d e p a d . n l
 

A :  W y l d p a e d  ( O a s t )  2 3 ,  9 2 8 7  V M ,  T w i j z e l e r h e i d e


