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Spectaculaire Dinnershow Fantastic

Een onvergetelijke avond uit
Graag presenteren wij u: The Dinnershow Fantastic. Al ruim 85.000 bezoekers gingen u voor, dit met een gastenbeoordeling van een 8,9. U
gaat dit seizoen toch ook voor de uitgaanstrend van dit moment!
Geniet van het verrassende Gala Diner in combinatie met een onvergetelijk, avondvullend showprogramma. Door het grote succes van de
afgelopen jaren, nu alweer voor het 12e seizoen The Dinnershow. Verwen ook uw personeel, medewerkers, partner, vrienden of familie met
een compleet verzorgde avond uit.
Hoogwaardig theater met Zang, Dans, Humor, Illusie, Speciale effecten, licht- en videoprojecties en het verrassende Gala diner doen u
belanden in een andere dimensie. Door de combinatie van de perfecte show, het Gala diner en de persoonlijke service van onze
medewerkers voelen u en uw gasten zich op deze avond zelf een ster. Wij zorgen ervoor dat het u aan niets zal ontbreken. Wij hopen u snel
te mogen begroeten in onze unieke ambiance.

Data 2019
Zaterdag 19 en 26 januari
Zaterdag 9 en 23 februari
Donderdag 21 maart en zaterdag 23 en 30 maart
Vrijdag 5, 12 en 19 april en zaterdag 6, 13 en 20 april
Vrijdag 10, 17, 24 en 31 mei en zaterdag 11, 18 en 25 mei
Vrijdag 7, 14, 21 en 28 juni en zaterdag 1, 8, 15, 22 en 29 juni

Deze spectaculaire all-in dinnershow is inclusief:
Welkomstcocktail
Voorgerecht
Hoofdgerecht
Dessert
Koffie / thee met friandises
Alle consumpties uit het Hollands assortiment o.a. bier, wijn, fris, en binnenlands gedistilleerd, gedurende de gehele avond
Het is een avondvullend showprogramma en bediening aan tafel
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Prijs: € 69,50 p.p.
Tijdsduur: 4,5 uur (19:30 t/m 24:00 uur)
Minimum aantal personen: 2

Extra mogelijkheden
Overnachting mogelijk bij een nabijgelegen hotel, vraag naar de mogelijkheden
1-persoonskamer toeslag: € 12,50.

Prijzen zijn exclusief administratiekosten à € 6,50 per boeking.
Data 2019

Zaterdag 19 en 26 januari
Zaterdag 9 en 23 februari
Donderdag 21 maart en zaterdag 23 en 30 maart
Vrijdag 5, 12 en 19 april en zaterdag 6, 13 en 20 april
Vrijdag 10, 17, 24 en 31 mei en zaterdag 11, 18 en 25 mei
Vrijdag 7, 14, 21 en 28 juni en zaterdag 1, 8, 15, 22 en 29 juni

De prijs van deze spectaculaire dinnershow is geldig tot en met 30 juni 2019.
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