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5 Locaties in uw favorieten 

Morehead Inn 

"Een Favoriete Plek Voor Bruiloften"

Het Morehead Inn, gelegen op een elegant landgoed in de populaire wijk

Dilworth heeft de traditionele Zuidelijke stijl en charme behouden. De

pittoreske tuinen en laantjes maken het de ideale lokatie voor prive-

feesten, en het heeft een goede reputatie op het gebied van

trouwfeesten. Verder zijn er kamers en suites voor gasten die blijven

slapen, allemaal ingericht in de stijl van begin twintigste eeuw. Het

restaurant serveert een uitgebreid menu voor gasten, en ook is een een

banket en catering service beschikbaar. Er zijn ook unieke aanbiedingen

te krijgen, zoals "Girls in the City", een feest voor vriendinnen compleet

met koekjes.

 +1 704 376 3357  www.moreheadinn.com  reservation@moreheadinn.

com

 1122 East Morehead Street,

Charlotte NC

 by KassandraBay   

VanLandingham Estate 

"Uitstekend Voor Evenementen"

Dit elegante hotel en conferentiecentrum is gelegen in de historische wijk

Midwood en is omgeven door prachtige tuinen. Het Harwood House dat

dienst doet als bed & breakfest is gebouwd in 1913 en is zorgvuldig

heringericht tot op het kleinste detail. De eetzaal en entree zijn gevuld

met kroonluchters, Perzische tapijten en boeketten verse bloemen.

Gemakkelijke stoelen nodigen gasten uit om te gaan zitten, relaxen, en

om te genieten van het uitzicht. Een favoriete bestemming voor bruiloften

en zakelijke evenementen. Je kan hier ook menus krijgen voor allerlei

soorten gelegenheden. Bovendien is er catering service beschikbaar.

 +1 704 334 8909  www.vanlandinghamestat

e.com/

 reservations@vanlandingh

amestate.com

 2010 The Plaza, Charlotte

NC

 by Charlie Cowins   

Duke Mansion 

"Een Historisch Gebouw"

Dit voormalige huis van James Buchanan Duke is volledig gerenoveerd

om te voldoen aan de eisen van moderne zakenreizigers en

vakantiegangers. Het is gelegen in de mooie Myers Park buurt, en

omgeven grote tuinen met fonteinen. Het personeel staat bekend om de

uitstekende service. In het Bed & Breakfast kunnen zowel kleine feesten

als grote evenementen voor meer dan 300 gasten georganiseerd worden.

Omdat het huis een belangrijk historisch gebouw is gaat al het geld van

bezoekers naar onderhoudswerkzaamheden, om de schoonheid en

elegantie van het gebouw te behouden.

 +1 704 714 4400  www.dukemansion.com  info@dukemansion.com  400 Hermitage Road,

Charlotte NC
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Ms. Elsie's Caribbean Bed &

Breakfast 

"Een Tropisch Toevluchtsoord"

Een van de best bewaarde geheimen van Charlotte is Ms. Elsie's

Caribbean Bed & Breakfast. De warme vriendelijke sfeer maken deze plek

ideaal om een paar dagen te ontsnappen aan het drukke dagelijkse leven.

De kamers zijn geschilderd in lichte tinten en gevuld met kleurrijke

kunstwerken, unieke stoffen en een heleboel planten, waardoor je het

gevoel krijgt dat je op een eiland op vakantie bent. Het menu is

ontworpen met hetzelfde idee in gedachten en combineert vernieuwende

ingrediënten met favorieten van oude tijden. Verwacht een heleboel vers

fruit, visgerechten met spcecials als Gourmet Caribbean Breakfast Treats

en St. Maarten Creole Shrimp.

 +1 704 365 5189  www.mselsies.com  mselsie@carolina.rr.com  334 North Sharon Amity

Road, Charlotte NC

 by Porto Bay Trade   

Matthews Manor Bed & Breakfast 

"Home Away From Home"

Those who have Charlotte on their itinerary can avail of these beautiful

rooms at this lavish manor. Quiet, calming, yet richly-decorated interiors

are fitted with luxuriant bathrooms and large, strategically-placed beds

that give off an air of being at home. With just three rooms available,

guests get a chance to know each other, or hole-up in a private cocoon,

while the attentive staff unobtrusively takes care of your needs. A buffet-

style breakfast is served on the porch each morning between 7a and

8:30a, while soft drinks, wine and cheese are proffered in rooms for a

quick snack. Though not a place for pets and kids, the dwelling is perfectly

suited to couples—wedding services, anniversary packages and romantic

specials abound. The place also offers facilities for the very rare business

traveler; the corporate package is what you should ask for. If you have the

cash for it, you could also rent the whole villa and keep it all to yourself

during your stay!

 +1 704 708 5560  www.charlottebedandbrea

kfast.com/

 info@charlottebedandbrea

kfast.com

 1726 Spring Stone Drive,

Matthews NC
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