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De perceptie dat je in Alta Ripa enkel terecht 
kan voor een klassiek huwelijksfeest, gaat niet 
langer op. “Mensen stappen meer en meer af 
van de traditionele manier van trouwen”, zegt 
Dorothee Geenen van Alta Ripa. “Je weet wel: 
eerst de kerk, dan een receptie en tot slot het 
avondfeest. De kerk wordt tegenwoordig meer 
en meer overgeslagen maar toch houden men-
sen vast aan een symbolische plechtigheid. 
Dat kan perfect in onze nieuwe, pas heraange-
legde tuin of in de orangerie bijvoorbeeld onder 
een mooie bloemenboog. 

Exclusief voorstel
Onder de noemer ‘Your Personal Ceremony’ 
wordt zo’n plechtigheid volledig aangepast 
aan jouw wensen. En ook de rest van de dag 
verloopt helemaal op maat. “We hebben een 
aantal basisformules, maar we werken steeds 
een persoonlijk en exclusief voorstel uit”, gaat 
Dorothee verder. “Op die manier verzorgen we 
je huwelijksfeest van A tot Z en hoef je je om 
niets te bekommeren op deze bijzondere dag.”

Een droomlocatie
Alta Ripa blijft een droomlocatie voor de mooi-
ste dag van je leven. De knappe tuin leent zich 
tot het maken van prachtige foto’s en staat ter 
beschikking voor je receptie. Binnen biedt het 
interieur alle mogelijkheden, gaande van een 
klassiek en tijdloos feest tot en met een loungy 
sfeer. Wil je een groot aantal gasten uitnodi-
gen? Zelfs 300 mensen en meer kunnen tot in 
de puntjes worden verzorgd. Je gasten kunnen 
trouwens makkelijk hun auto kwijt op de afge-
sloten parking.

Culinaire verwennerij
Alta Ripa staat bekend voor zijn uitstekende 
keuken onder leiding van chef-kok Pieter Dirkx. 
Recent kreeg die de versterking van Steph 
Geenen (25), de broer van Dorothee (27). Na 
zijn opleiding aan Ter Duinen in Koksijde deed 
Steph overal ter wereld ervaring op. Enkele 
mooie referenties op zijn palmares: Il San Pie-
tro di Positano (Italië), The World (het meest 
prestigieuze cruiseschip ter wereld), Dôme 
(sterrenzaak in Antwerpen) en Byblos, (restau-

rant van Alain Ducasse in Saint-Tropez). Pieter, 
Steph en hun team staan garant voor een culi-
naire verwennerij op hoog niveau.

Vrijblijvend gesprek
Heb je trouwplannen? Neem dan in elk geval 
contact op met Alta Ripa. Dorothee verwel-
komt je van harte voor een vrijblijvend gesprek. 
Voor een goed begrip: Alta Ripa blijft ook je 
uitgelezen locatie voor je personeelsfeest, gou-
den bruiloft, babyborrel of een ander gezellig 
samenzijn. 

Alta Ripa
Engelstraat 6
2360 Oud-Turnhout
Tel. 014 45 01 01
info@altaripa.be
www.altaripa.be

Feestzalen Alta Ripa in Oud-Turnhout is een kasteelhoeve met een rijke traditie dat helemaal mee 
is met zijn tijd. Speciaal voor huwelijksfeesten wordt het nieuwe concept ‘Your Personal Ceremony’ 
gelanceerd. Een symbolische trouwplechtigheid in de tuin of orangerie, gevolgd door lekker eten 
en dansen samen met je gasten. Het script van ‘Your Personal Ceremony’ wordt volledig op jouw 
maat geschreven. 
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