WinterParade aan Tafel ‘18/’19 - Informatie voor groepen
Data
Amsterdam 19 - 29 december 2018*
Zuiderkerk
Haarlem
4 en 5 januari 2019
Grote of St. Bavo Kerk
Aanvang programma 18.30u, deur opent een half uur voor aanvang.

* m.u.v. 23 en 24 dec.

‘Aan Tafel’ op de WinterParade beleef je het allemaal
Tijdens het diner, geserveerd vanaf een 120 meter lange tafel, presenteren we een vol programma en we
sluiten af met een dansje op de tafel met Silent Disco.
Artiesten, koks, serveersters en uiteindelijk ook u beklimmen de Tafel en vormen voor een avond samen een
kleurrijk gezelschap. Wees welkom!
Groepsboeking voor 25 – 50 personen op een van de publieksdagen van de WinterParade
Met een gezelschap tot 50 personen kunt u op een van de publieksdagen onbezorgd genieten van een volledig
geregelde avond. Met een groepsboeking geniet u van een aantal voordelen:
Vooraf krijgt u de entreekaarten en consumptiebonnen toegestuurd. Op de avond zelf heeft u een gastvrouw
als vast aanspreekpunt en is er een gereserveerde plek aan tafel met indien gewenst wijn op tafel. Uw
gezelschap neemt samen met de overige gasten van die avond deel aan het programma en diner. U betaalt de
kosten van de avond per factuur.
Prijs
€ 46,- p.p. incl. programma en diner, excl. consumpties.
Wanneer u betaalt na 31 december 2018 is de prijs €47,50 in verband met de BTW verhoging.
Organisatiekosten 10% over het totaalbedrag.
Consumpties & assortiment
We kunnen ervoor zorgen dat er flessen wijn op tafel staan bij aankomst. Ook kunt u losse consumptiebonnen
bestellen voor overige dranken. We maken graag een offerte op maat.
Reserveren & boeken
U kunt een optie nemen op een datum, hiervoor ontvangt u een offerte. Een optie blijft 14 dagen geldig.
Na ondertekening van de offerte, ontvangt u een factuur. Zodra deze betaald is, wordt uw reservering
omgezet in een definitieve boeking.
Contact
Mobile Arts Projecten | 033 465 45 55 | info@mobilearts.nl

