Friese merenland voor familiefeesten, bruiloften, recepties en bedrijfsparty’s.
De Pollepleats biedt tevens volop ruimte

voor ontspanning. Een droom-

omgeving voor stijlvolle meerdaagse uitjes met vrienden, familie of relaties. Ook
voor zakelijke activiteiten biedt de Pollepleats voortreffelijke faciliteiten. U vindt
er ongekende ruimte

voor vergaderen en voor bedrijfsfeesten en zakelijke

recepties. En zoekt u ruimte

voor inspiratie tijdens meerdaagse meetings,

heidagen en seminars? Dan kiest u met de Pollepleats voor een toplocatie.
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ruimte voor feest. Dát is de Pollepleats. Een exclusieve locatie in het weidse

voor feest

Feesten zoals nooit tevoren. Volop genieten. Op de Pollepleats wordt
uw party iets onvergetelijks. Zinderend, spetterend, goed voor een
schitterende herinnering die u altijd bijblijft. Van huwelijksfeest tot
jubileum: op de Pollepleats voegen we aan uw bijzondere gelegenheid
iets extra’s toe. De Pollepleats is dan ook een unieke locatie waar uw
party tot in de puntjes geregeld wordt. Schitterend gelegen en uiterst
luxueus. Zelden zal uw feest of receptie zoveel stijl uitstralen als hier
in het weidse Friese merenland. De Pollepleats heet u van harte welkom.

			 in stijl
voor genieten

Een plek uit duizenden
Het feest van uw leven vraagt om een fantastische ambiance. Een plek uit duizenden
waarover nog jaren wordt nagepraat. De Pollepleats is een zeldzaam fraaie locatie,
uniek gelegen en stijlvol ingericht. Omgeven door uitgestrekt weideland zover het oog
reikt. Met ginds een eenzame boerderij met knotwilgen. En aan de horizon het silhouet
van een kerktorentje. De perfecte setting om iets onvergetelijks te vieren. Van bruiloft
tot familiereünie. Van receptie tot verjaardagsparty.

voor pure

				
beleving

Privacy, intimiteit en comfort
De Pollepleats ligt volledig vrij. Vanaf de openbare weg zijn wij
uitsluitend bereikbaar via onze eigen oprijlaan. Zo kunt u in alle rust
genieten van uw feestelijkheden. Op de Pollepleats hebben we een
voorkeur voor duurzame materialen en biologische streekproducten.
De Pollepleats is stijlvol ingericht en voorzien van alle comfort. Een
bijzondere omgeving voor een bijzondere gebeurtenis.

		 moment
voor een gelukzalig

Van borrelhapjes tot vijfgangendiner; traktaties uit de keuken
Fijnproevers opgelet. In de Pollepleats vindt u een professionele keuken met voortreffelijke faciliteiten.
Desgewenst kunt u hier gezellig zelf kokkerellen. Wenst u liever een chef-kok compleet met bediening?

Genieten in stijl
De Pollepleats staat voor sfeer, exclusiviteit en gezeligheid. Graag maken wij van uw party een spetterend gebeuren.
Stijlvol en smaakvol. Toast op de toekomst tijdens een uitgebreide feestmaaltijd. Of geniet van een bruisende party
in de buitenlucht. Het gezellige terras van de Pollepleats is de plek bij uitstek. Voor knallende champagnekurken
en een toast op vele mooie jaren. En voor opzwepende muziek onder een heldere sterrenhemel. Ook verzorgen
we hier graag een heerlijke barbecue voor u.

Of een traiteur die u verwent met delicatessen? De Pollepleats regelt ’t graag voor u. Inclusief een keur
aan biologische ingrediënten en streekproducten.

om nooit te vergeten

voor feesten en recepties

Luxueus overnachten in de gastenkamers
Na een party tot in de late uurtjes is het zalig overnachten in de gastenkamers van de Pollepleats. Onze kamers

Dansen, proosten, schaterlachen

zijn sfeervol en luxueus ingericht. Elk beschikken ze over eigen sanitair inclusief douche. U hebt in de Pollepleats
keuze uit 17 royale gastenkamers waarvan 10 tweepersoons en 7 meerpersoons (voor 4 tot 12 personen). Stuk

Gezelligheid kent geen tijd in de sfeervolle living van de Pollepleats. Een heerlijke ruimte om met z’n allen

voor stuk bieden ze een weids uitzicht op de landerijen. In totaal beschikt de Pollepleats over 60 bedden; daarnaast

te genieten van een feestdiner. Om te dansen op salsa of swingen op rockabilly. En om aan de bar of rond

kunnen we voor de kleinste gasten vijf campingbedjes op de kamers plaatsen.

de sfeerhaard te schaterlachen om elkaars verhalen.

Onze bruidssuite
Op het royale erf van de Pollepleats staat onze exclusieve bruidssuite.
Een uiterst stijlvolle locatie waar uw bruiloft nog extra glans krijgt. Vanuit
deze sfeervol ingerichte suite met eigen opgang heeft u schitterend
zicht op de omringende landerijen. U beschikt er onder meer over
luxueus sanitair, een vorstelijk bed en een ruime keuken. Een heerlijke
plek om in alle privacy, apart van alle genodigden, te genieten van
de mooiste dag van uw leven.

				
van uw leven

voor de mooiste dag

