GROEPSARRANGEMENTEN
VANAF 15 TOT 500 PERSONEN

ARRANGEMENT I

€39,50 p.p.
€10,- korting indien er geen gebruik wordt gemaakt van de touringcar

BASIS ARRANGEMENT:
•
•
•
•
•
•

Vervoer per comfortabele touringcar vanaf uw bedrijf (toneel)
vereniging, (vrienden)club
Kleine wandeling naar de vindplaats & het monument van ‘Het Meisje
van Yde’
Avondvoorstelling “Het Meisje van Yde”
Gereserveerde plaatsen op de tribune
Gastvrouw- of heer tijdens het gehele arrangement

ARRANGEMENT II

€49,50 p.p.
€10,- korting indien er geen gebruik wordt gemaakt van de touringcar

BASIS ARRANGEMENT AANGEVULD MET:
•
•
•
•
•

Soep & Oerbrood in een restaurant in de buurt van het
openluchttheater voorafgaand aan de voorstelling
Drankje tijdens de maaltijd
Inleiding door regisseur voorafgaand aan de voorstelling
Gereserveerde plaatsen op de tribune
‘Yders Kiekje’ Foto van uw groep samen met hoofdrolspeelster Lisanne
Dijkstra/Het Meisje van Yde

ARRANGEMENT III €59,50 p.p.
€10,- Korting indien er geen gebruik wordt gemaakt van de touringcar, prijs is op aanvraag

BASIS ARRANGEMENT + ARRANGEMENT II AANGEVULD MET:
•
•

(H)eerlijk lente stamppotje “Oer Drenthe” (i.p.v. soep en Oerbrood) +
nagerecht een “Yders Toetje”
Meet & Greet voorafgaand met de hoofdrolspeelster Lisanne Dijkstra
en/of verteller Peter Tuinman en/of de producent Hans Langhout

EXTRA MOGELIJKHEID

€15,- p.p.

BEZOEK AAN HET DRENTS MUSEUM
Alle arrangementen kunnen worden aangevuld met voorafgaand ’s middags een bezoek aan het
Drents Museum inclusief rondleiding en een boeiende uitleg over het “Meisje van Yde”

MAATWERK

HEEFT U ANDERE EN/OF AANVULLENDE WENSEN ?
Bijvoorbeeld voorafgaand een vaartocht op het Zuidlaardermeer of een rit met paard en wagen en/
of borrelen onderweg, een teambuildingsspel zoals ‘Boerengolf’ etc. etc., laat het ons weten, wij
maken vrijblijvend een voorstel!
Alle genoemde arrangementen zijn óók mogelijk op basis van eigen vervoer, minderprijs op aanvraag.
Carla Oortwijn Travel & Events. Tel: 0648806096
Kunst- & Cultuurreizen in binnen- en buitenland.

SPELREGELS

GROEPS-/BEDRIJFSARRANGEMENT

GROEPSFOTO

De groepsfoto wordt u digitaal toegestuurd

CONSUMPTIEMUNTJES
Bij boeking kunt u alvast consumptiemuntjes voor een (pauze)drankje op de theaterlocatie bestellen
voor € 2,- per muntje het zelf meebrengen van consumpties is niet toegestaan

OPSTAPTIJD
Exacte vertrektijd vanaf uw opstapplaats* gaat in overleg

AANVANGSTIJD
De aanvangstijd van de theatervoorstelling is om 20:30 uur en eindigt om ca. 23:00 uur
(incl. pauze van ca. 30 minuten)

ANNULERING
Indien de voorstelling door de theaterproductie moet worden geannuleerd door bijvoorbeeld weersomstandigheden, volgt er, indien mogelijk, een alternatieve datum.
Mocht er geen voorstellingsdatum meer beschikbaar zijn, of u bent op de nieuwe voorgestelde
datum verhinderd, dan volgt er een volledige restitutie.
•
•
•
•

Bij groepsannuleringen door u tot 6 week voorafgaand aan de voostelling, worden alleen de
€35,- administratiekosten in rekening gebracht
Bij groepsannuleringen door u vanaf 6 week voorafgaand aan de voostelling, wordt €1,50 p.p. +
€35,- administratiekosten in rekening gebracht
Bij groepsannuleringen 4 tot 2 week voorafgaand aan de voorstelling zijn de kosten 50% van de
arrangementsprijs + €35,- administratiekosten
Annuleringen binnen 2 week voorafgaand de voorstelling dan is restitutie helaas niet mogelijk

WIJZIGINGEN
Annuleren van het aantal deelnemers is mogelijk tot 2 week voorafgaand het arrangement, mits
het niet meer dan 5 personen zijn, indien er meer dan 5 personen moeten annuleren gelden de
bovengenoemde groepsvoorwaarden.

TOESLAG
De prijs is samengesteld o.b.v. touringcarvervoer (minimaal 30 personen per touringcar) vanaf uw
opstapplaats naar Yde met een afstand tot 30 kilometer
*Toeslag voor touringcarvervoer €3,50,- p.p. vanaf uw opstapplaats naar Yde afstand 31-40 km.
*Toeslag voor touringcarvervoer €5,50 p.p. vanaf uw opstapplaats naar Yde afstand 41-50 km
Indien minder dan 30 deelnemers prijs op aanvraag
Alle genoemde arrangementen zijn óók mogelijk op basis van eigen vervoer, minderprijs op aanvraag.
Carla Oortwijn Travel & Events. Tel: 0648806096
Kunst- & Cultuurreizen in binnen- en buitenland.

